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DEN EDELEN ACHTBAREN HEERE,
DEN HEERE,

HENDRIK D-ACQUET,
BURGERMEESTER EN RAAD DER STAD DELFT;
DOCTOR, EN VERMAART OEFENAAR IN DE
GENEESKUNDE) GROOT VOORSTANDER DER
KONSTEN EN WETENSCHAPPEN , EN BEMIN-
NER VAN ALLE BYZONDERE FRAYIGHEDEN,

1 ENZ, ENZ.

EDELE, qACHTBARE HEER.

Enige jaren herwaarts hebbe
ik de eere genoten van met
Uwe Ed. Achtfr. fchriftelyke

onderhandeling te houden overde liet

hebberye van Rariteiten , of Zeld-
zaamheden, in X byzonder, die men
Conchylia , of anders Schulpen en
Hoorentjes noemt, gelykikoverzulks
ook de meefte foorten daar van , zoo
veel ik hierkondemagtig worden, (by
myeenSymdusMarwageheetm) uwe
Ed. Achtfc. hebbe overgezonden, tot

aanvoedinge van eene vertroude en
vafte Vriendfchap • en omdat ik ver-

zekert was i dat deze geringe fchen-

kaad-
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kaadjen, uit verren lande, Uwe Ed.

Achtfr. wegens Hare groote kundig-

heit van , en liefde tot dit üach van za-

ken, altoos aangenaam zoude zyn.

Doch nadien deze dingen , Edele

Achtb. Heer, zeer verfcheide namen

dragen, zoowel hier in Indien, als in

Europe , waar door zelfs de Liefheb-

bers zomtyds malkander niet konnen

verftaan , en ik ook het meefte deel

der zelve al hadde befchreven , eer

ik 'er eenige fchriften uit Europe, in-

zonderheit van denltaliaanfchenHee-

re Philippus Bonanus, van bequam,

hebbe ik raadzaam gevonden myne

Schriften, zoo goet als ze waren, by

malkander te pakken , en Uwe Ed.

Achtbv over te zenden, op dat Zy
die ter drukperfTe , indien Zy ze dies

waardig keurde ,
overgave , en de-

zelve onder den naam en de befcher-

minge van Uwe Ed. Achtfr. als aan

Haar door myne penne, en noch

meer door myn harte gewydt , in

't licht mogten komen. Behalven de
bo-
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bovengemelde redenen, die meer dan

genoeg zyn, draage ikUwe Ed.AchtM
dit werk op ] om onze vriendfchap

vorder te fterken , en op dat ik voor

al de waereld , immersvoor 'tooge van

Azie en Europe, eenig zichtbaar be-

wys geeve van de liefde en hoogach-

tinge, die in mynenboezemvoor Haar

geveftigt is.

Iknoeme 'twerk , Ed. Achtb. Heer

,

de Amboinfcbe Kariteitkamer , vermits

het meelt handeltvan zulke Zeldzaam-

heden die in de Amboinfche zee , of

aan de ftranden der naburige Eilanden

gevonden worden , en door my met

veele moeite en koften, inmynlang-

wylig verblyfop Amboina, zorgvul-

dig verzamelt en bewaart zyn
j
gelyk

'er Uwe Ed. Achtb1
. ook wel het mee-

fte gedeelte , in Haaruitmuntend Ka-

binet , van bezit | nevens zoo veele

andere natuurlyke en konftige frayig-

heden, die denaanfchouweren eerder

tot verwonderinge, dan tot verzadi-

ging ftrekken. Naardeaanleidingeder
* * ftof-
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floffen zelfs, Ed. Achtb. Heer, heb-

ben wy het werk in drie boeken ver-

deelt • waar van het eerfte eene be-

fchryvinge behelft van veelerhande

weeke Schaalviffchen , als Kreeften,

Krabben, en diergelyke Zeefchepze-

len , die ik in deze landen en wate-

ren hebbe konnen oplpeuren. Het
tweede boek , dat de eigentlyke Ra-
riteitkamer is, vertoont allerhande

Hoorentjes, Schulpen, en zeldzame
Zeegewaffen , die inde Oofterfche zee

voortkomen en te vinden zyn. Het
derde handelt van zommige Minera*
len, Aarde, envreemde Steenen, die

deze Eilanden uitleveren. Doorgaans
hebben we 't werk met konftige Print-
verbeeldingen verfiert, die, naar wy
hoopen , 't ooge der Liefhebberen,
vooral den fïnaakvanUwe Ed. Acht

b

c
.

voldoen zullen. Ondertuffchen dur-
ven wy ons belooven , dat deze Be-
fchryvinge, in haar geheel aangemerkt,
den Europeanen niet onfmaakelyk
voorkomen zal • dewyl'er zulke vreem-
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digheden der Nature in worden ver-

toont , die nietdoorgaans bekent zyn

,

en den kenneren , in de naaukeurige

befchouwinge ,
(als waarin geene klee-

ne blyken van Godts mogentheit en

wysheit zich opdoen) eenebyzondere

vergenoeginge geeven
;
waar van U-

we Ed. Achtb'. boven veele anderen,

eene zekerfte ondervindinge hebt.

Hier mede , Ed. Achtb. Heer , fluite

ik deze Opdragt , en , na Uwe Ed.

Achtbc
. nevens Mevrouwe hare Echt-

genoot, enhaargezegentKrooft, met

allen die haar aangaan en liefzyn , alle

heil, naar ziel en lichaam, van denHe-
mel te hebben toegewenfcht , onder-

fchryve ik te zyn en te blyven

:

EDELE, qACHTBARE HEER.

Uwe Ed. Achtb" onderdanige die'

naar en dienfiverplichte Vriend,

GEORGIUS EVERHARDUS RUMPHIUS,
Koopman en Raadsperfoon in Amboina.

Amboina aan

't Kafteel Vi-

étoria , den

i September

1699.

AAN



AAN DEN ZELVEN HEE RE.

EDELE ACHTBARE HEER.

't^^^^^S nu vyfjaaren geleden , dat de

WÊÊHeer EVERHARD RUM"

^^^SPHIUS' de Opdragt , die bier

voorgaat , ten aanzien van den wenzently-

ken inhout, aan Uwe Ed. Achtb\ opAm-
boinafcbreef. Door toedoen engenegenheit

van Uwe Ed. Achtb1
. is 't werk van dien

Heere my, hoewel eerjl in denjare zeven-
tien hondert een , in handengevallen , dat

dan van my vervolgens op deperjje wierd

gebragt , daar het door verfeheide toeval-

len, dikwyls aan de menfchelyke zaaken

verknocht , veellanger danwy ons verbeeld-

den op gezwoegt heeft : zoodat wy zelfs

zomtyds aqn 't volenden begonden te wan-

hoopen , en nauwlyks wijlen hoe wy den

Eiefhebberen , die 'er naar reikbalfden,

zouden ophouden en vergenoegen.

Dieswegen, Ed. Achtb. Heer , moet

ik my ook byUwe Ed. Achtb1

. ver ontfc'hul-

digen, 'tgeene dan verder tot mynegemeene

verantwoordinge by de wereldmogejlrek-

ken,
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ken , wiens gedult in dezen te veelgevergt

is; dewylUweEd. Acbtb'. in 't byzonder

,

my met alle recht en reden meermalen tot

eene fchielyker voltoojinge van dit werk

heeft aangezet , doch het geene my echter

,

hoe veel belang ik 'er by hadde
, wegens

twee ofdrie voorname redenen onmogelyk

was ; en zullenUweEd. Achtb*. met alle

B^edenlievenden , na het melden van die

,

my ontwyfelbaar van de nafpraake vry-

keuren, als ofik door eene achteloozeflof-

figheit , ofeene al te groote belemmering

van andere werken, den voortgang van dit

verwaarlooft hadde, 't geene my al meer

dan eens , om van noch erger te zwygen,

voorgeworpen is.

Zeker, Ed. Achtb. Heer , fcheen het

werk, met geenen onbevalligen zwier ont-

worpen, in den eerften opjlag veelvolkome-

ner , en gereeder voor de perffe dan men
naderhant wel bevondt; en vooral ten aan-

zien van zeer veele afbeeldzelen derHoor-
nen en Schulpen , die ons

, ofliever Uwe
Ed. Achtb*. wel door den Schryver belooft

waren, maar die echter , doorwat toevalis

* * 3 on-
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onbekent
, ofnimmer overgezonden, afal-

toos ons nooit ter handgekomen zyn ; zoo

dat wy van den nood', als menfpreekt , eene

deugt moflen maaken, en met de riemen

roeijen die wy hadden ; dat is , datwe met

veel moeite, daar ook koften aan vaft wa-

ren , uit de Kabinetten hier te Lande

moften vervullen 'tgeenewy uitIndien niet

bequamen; waar toe Uwe Ed. Achtfr.

niet weinig heeft toegebragt, daar 'tgemeen

Tiaar in 't byzonder veel verplichtinge

,

als zonder wie 't werk noch langer hadde

konnen draalen , voor fchuldig is. Veele

zaaken , ook , Ed. Achtb. Heer , waren

door den Schryver maar, als men zegt

,

met den vinger aangeroert , die nootwen-

dig eene nader uitbreidinge vereifchten;

gelyk 'er ook zulke in 'tgeheel ontbraken,

die 'er , zonder de fchikking en orde van

't werk te fchenden , niet aan mogten ge-

mift worden. Hier toe was tyd, onder-

zoek , en arbeid van nooden ; enwy willen

voor UweEd. Achtb'. niet verbergen, dat

wy zonder de hulpe en vlyt van denHeer

e

SIMON SCHYNVOET, groot ken-

ner
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ner en liefhebber dezer Frayigheden, en
onzer beide geëerde vriendt, nietwaren te

rechtgekoomen; als die, alles in dengrond
kennende, niet alleen de aftekeningen der

afbeeldzelen, die'er ontbraken, maar het

werk zelf met zyne naaukeurige waar-
nemingen, die het zelve eenen byzonderen

luifier en vee-/lichts toebrengen
, doorgaans

verrykt heeft; als uit de Byvoegzelen zelfs

,

met eenig onderfcheit van letter gedrukt

,

f over blykbaar is.

Dit alles nu , Ed. Achtb. Heer

,

dwarsboomde niet luttel denfpoedigen loop
van het werk, gelyk elk, die niet ganfch
een vreemdeling in dit flach van zaaken
is, kan oordeelen. Doch eindelykzynwy,
met Godts hulpe, alles bier omtrent te bo-

ven gekomen- terwyl ondertuffchen Uwe
Ed. Achtb'. het berecht uit de Oofterge-
weften heeft ontfangen , dat de Heer
RUMPHIUS, Scbryver van dit werk ,

door 't gemeene lot der fierflykbeit in het

andere leven is overgegaan , waar door 't

zyn Ed. niet heeft mogen gebeuren deze
zyne vrucht , metzoo veelarbeids en zorgen

ge-
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geteelt ,
voldraagente zien , en ze Uwe

Ed. Achtb*. ter befcherminge over tegee-

ven ; waarin ik danplichtshaken , ener als

het naafte toegerechtig, immers in deze

landen ,
zyn Ed. nu vervange , en het

werk met allen verfchuldigden eerbied U-

we Ed. Achtb 1

. zoo wegens dien overle-

den Heer e , als eene vrucht myner perf-

fe, aanbiede en opdraage , in die zekere

verwachtinge \ dat niet alleen het werk

zelf, maar ook deze myne eerbiedsplicht

Uwe Ed. AchtÏÏ.zalbehaagen, engun-

ftig van Haar ontfangen worden.

Onderwyle, Ed. Achtb. Heer ,
gelyk

ik my in de vordere eere uwer vriendfchap

aanbeveele, wenfchte ik dat myeenigege-

legenheit geboren ware , om Uwe Ed.

Achtb 1

. grooter en zichtbaarer bewyzente

geeven, van myne hoogachtinge voor Ha-
renperfoon, enverdienflen, zoo omtrent de

burgerlyke Kegeeringe, als de gelukkige

geneesoefening , waar doorUw Ed.Achu
b\ met dobbel recht, gelyk een Vader des

Vaderlands , zoo ook in 't byzonder een

Vader der Stad Delft en hare burgerye
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is; gelyk zy ook daar voor van de ganfche
gemeente met toejiiichinge erkent engeacht
wordt. Doch dewyldie zich tegenwoordig
niet opdoet, breeke ik afmet eenen zegen-,
wenfch; dat Godt Uwe Ed. Achtb'. ne-
vens Mevrouwe hare dierbaare Bedge-
noot, en hare Kinderen met zyne hemel-
fche zegeningen overflroome

, enUweEd.
Achtb 1

\ fchoon tot hooge jaaren opgeklom-
men

, en niet buiten lichaams zwakbeit,
noch langefpaare tot de regeeringe der ILe-
piblyke

, die Uwe Ed. Achtb' . nevens
zoo veele van hare Bloedverwanten, zoo
eenen grooten reeks vanjaaren, met allen

luifier bekleedt heeft ; en zal ik 'tmy altoos
voor eene byzondere eere rekenen, zoo ik
iets tot UwEd. Achtb'. dienft en verge-
noeginge kan toebrengen ; terwylikmy op-

rechtelyk betuige te zyn en te blyven:

EDELE, ACHTBARE HEER,

Amftcrdam Uwe Ed. Achtb" onderdanhe
oen i van .. , o
Herfflmaand en 'Verplichte dienaar,

FRANCOIS HALMA.
* * * VOOR-



VOORREDEN
DES DRUKKERS

AAN DEN

LEZER,
Dien hy alle Heil wenfcht.

Onderbaar is Godt in alle zyne werken, die Hem, als de

eeuwige Oorzaak van alles ,
* van eeuwigheit bekent zyn.

Niets is 'er in 't Geheele al, totindeonderaardfcheholen

en fpelonken toe , of het draagt zichtbare blyken van de

oneindige wysheit , mogentheit , en goetheit des Schep-

pers , die alles , met het begin van den tyd , door zynen

Goddelyken wille, het wezen gegeeven , en tot nu toe in zyn wezen, en

byzondere foorten onderhouden heeft ; zonder dat Godt, als het Wezen
aller wezens, aan iemant gehouden is reden te geeven van zyne werkingen,

die daarom onwraakbaar en te pryzen zyn, om dat Hy ze, die het onein-

dige Wezen is , verricht , van wien niets dan 't geene naar ïynen aart vol-

tDcut. maakt is kan voortkomen. Dies zong Mozes onder 't oud Ifraël: ' De Heer
" ï "' 4 '

is een rotfleen, wiens -werk volkomen is j en'tgebouw van Hemel en Aarde met

alles wat 'er in vervangen is , word altoos als het groote fchoutoneel aan-

gemerkt
, waarop zich Godts deugden en volmaaktheden op het doorluch-

c Rom. tigfte vertoonen ; zoo dat ' zyne eeuwige magt en Goddelykheit van de fchep-

pinge der wereld aan , uit de fchepzelen worden gezien en verjlaan , naar Pau-

lus woord ,
op dat niemant te verontfchuldigen ware. Hoe heerlyk , hoe ver-

heven , hoe hoogdravende gewagen daar van ook Job en zyne Vrienden

,

in veele hoofdftukken van 't Boek zyner lydzaamheit , dat men wegens de

uitmuntendheit der ftofte, en de voortreft'elykheit der uitdrukkingen moet

verbaaft ftaan , en men zeker de grootfte wellprekendheit van het Ooften

,

waar by de hedendaagfche niet haaien mag , hier in ontfloten vindt! En
waar loopt toch gedurig het befluit heene , na dat 'er van weerkanten eene

redeneering gehouden, of een voorftel van deze verftandige Oofterlingen

,

1

fchoon dikwyl qualyk op hunnen verlegen vriend toegepaft
, gedaan is? Ze-

ker nergens anders, dan op Godts oneindigheit en vrye oppermagt, met

de nietigheit en onwaardigheit van 't fchêpzel daar tegen over geitelt: en

dJob men hebbe Godt zelf maar op het end van 't gedachte ' Boek te hooren,

«win. jaar hy tot een ftaal
,
zommige uitwerkzelen zyner mogentheit ophaalt,

mix
wanneer men) (

ten Zy meu geen gebruik noch gevoelen van reden hebbe)

niet alleen over de Majefteit der woorden als buiten zich zeiven zal wor-

e job. den wechgevoert , maar ook met 'Job vervolgens betuigen: dat men zich ver-

ïHi.fl. j„ fif en ajj-cije i vermids men menigwerf reukeloos en onbetamelyk

van Godt en zyne werken gedacht, of gefproken, en Hem, als Godt uit

zyne doorluchtige gewrochten kennende, niet als den Opperheer van alles

gedient en verheerlykt heeft : Het algemeene quaad van 't menfehdom , na

<e Handel,
xv. 18.
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dat 's menfchen harte door de zonde tot ongeloof vervallen , en zoodanig
verydelt, boos, en verduiftert geworden is , dat het tot de allerfnoodfte

afgoderyen is uitgefpat , en de fchepzelen
,

ja zelf de verachtelykfte , in

fteede van Godt, in alle eeuwigheit tepryzen, met de hoogfte eerbied ge-

ë'ert heeft; als d' Apoftel , in zynen brief aan de Kerke van Romen , in het
tweede hoofdftuk

,
wydluftig aanwyft.

Godts volmaaktheden en deugden nu , vertoonen zich niet alleen op het
vlakke van de aarde, dat als een koftelyk geborduurt vloertapyt, voorde
kunft onnavolgbaar, met oneindige foorten van gewalTen en dieren pronkt,
boven al met den menfeh , 't meefterftuk , om zoo te fpreeken , van Godts
hand , waarin hy zyne Goddelyke wysheit en alvermogen , op het vol-

maakfte heeft ten toon geftelt , en dien hy, als alleen het redenmachtige
fchepzel, met krachten en bequaamheden heeft voorzien , om Godt, als

zynen Schepper
,

zyne eenige Oorzaak , met de diepfte nederigheit , te

kennen , te erkennen , en de eere te geeven , die hem over zyne onein-

dige werken toekomt. Ook fchitteren de heldere ftraalen van Godts al-

macht , niet alleen aan den hemel , die met de groote lichten van
Zon en Maan , naar haren gezetten loop , en ontelbaare flonkerftarren op
't luifterrykfte praalt, waar van de aarde zoo veel dienft en gebruik trekt

,

ja zonder welke wy de waereld haait in haren eeriten mengelklomp veran-

dert zagen : maar ook zelf in de Zee en hare ftroomen , de aderen van dien

onmeetbaaren waterkolk, waarin ontelbaare viffchen
, wriemelende, en

andere gedierten, door dat Godewaardige woord van den Schepper , de zee

brenge voort , enz. veroorzaakt zyn, en in hunne foorten bewaart worden.

Overzulks verwondert zich de Goddelyke Harpllager niet alleen over dert
1 Hemel en zyne tintelende lichten, maar * zingt ook: 'Dat die metfebeepen /PC vin;

ter zee vaaren , Godts wonderen befpeuren in de diepte. Gelyk ditdooreeneze- j' ü,
11

kerfte ondervindinge van alle volken, in de vier ftreeken der waereld, een-

ftemmig geftaaft en beveftigt wordt.

Dit gaf dan ook ten allen tyden den onderzoekeren der Nature aanlei-

dinge , om hun verftand te fcherpen , en hunne pennen te leenen , tot het

ontdekken van de wonderftukken , die de zee in haren fchoot teelt
; gelyk

dan wylen de Heer EVERHARD RUMPHIUS, een man van groote op-
merking en geleerdheit, met die luft is bevangen geworden , omeenenaau-
keurige Befchryvinge der Zeegedierten enGewaflén, omtrent Amboina en
andere Molukkifche Eilanden te vinden, opteftellen, die hy uit die Land-
ftreeke , tot voldoeninge van de nieuwsgierigheit onzer Landgenooten

,

herwaarts heeft overgezonden , en die wy thans
,
weetgierige Lezer , niet

zonder koften en fieraat , en , naar wy hoopen , tot uwe genoeginge uitge-

voert
,
(fchoon wat fpader dan wy ons zeiven in den beginne wel voorftel-

den ,) door onze drukperlfe gemeen maaken. Hier bekoomt gy dan de lang-

verwachte Amboinfche Rariteitkamer , waarin gy uwen luft , die dagelyks tot

dit flach van zaaken fchynt toé te neemen , zoo in 't leezen der ltoffe , als

de befchouwinge der verwonderlyke kunftprinten , daar noch koften, noch
arbeid aan zyn gefpaart, ten vollen kont verzadigen. Zeker de geoefende
Schryver heeft met dit Werk een onfterflyk bewys nagelaaten , van zyne
kenniffe , naerftigheit en onvermoeiden yver in het navorflehen van deze na-

tuurlyke zeldzaamheden; en wie moet niet toeftemmen, dat hy hierdoor

iet fraais verricht , en by de nakomelingfchap eeuwige eere verdient heeft ?

Want het zy dat wy in zyn eerfte Boek de groote en weekeSchaalviflchen;

in zyn tweede, de wonderbaare Hoornen en Schulpen ; en in zyn derde j

* * * % de
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de ongewoone fchatten en uitwerkzelen der Nature, in die Oofterftreeken

,

befpiegelen
;

\vy worden op eiken ftap , om zoo te fpreeken , verrukt over

het geene hy van zoo veele wonderheden meldt. 'tLuft ons derhalven den

Schryver eens op het fpoor te volgen, en, tot geriefdes Lezers , alsineenc

korte Ichets te betrekken , 't geene wydluftig in zyn werk is verfpreidt.

Zyn eerfte hoofdftuk , van 't eerfte boek
,

begint hy van den LocuHn

marina , of Zeekreeft , waar van in 't byzonder zyn doornachtig fchild ,

en de fterkte van zynen ftaart , waar mede hy zich wonderlyk weet te be^

lchermen, in aanmerking koomen. Dan zien wy verder den Urfa Camer,

eenen zeer vreemden Kreeft , doch die echter zeer goed voor den fmaak

der tonge is.. Wyders komt de Knyperkreeft te voorfchyn, waar van men
met verwondering de groote kracht zyner fchaaren , ofknyperen , daar hy

wonderlyke dingen mede verricht, belchreven vindt. Maar gelyk elk dier

in zyn eigen hoofdftoffe leeft, vertoont zich hier ook eenen Modderman

,

die zich in de flymachtige kuilen van modderige ftroomen onthoudt , en

,

gelyk Hecht van gedaante en verwe , zoo ook tot Ipyze is. De Beurs-

krabbe fchynt gedrochtelyk , en ten deele een Kreeft , ten deele eene Krab-

be te zyn , die ook , tegens den aart van alle andere , een inwooner des

lands , en nimmer van 't water is. De Steenkrabbe krygt hier ook hare

beurt, en word, behalven hare gedaante , als een van de befte om te eeten

befchreven. De eigentlyke Zeekrabbe word ook aangeroert, en de Stekel-

krabbe in 't korte afgemaalt. De Maan- en Hondskrabben worden ook , naar

hare byzondere eigenfchappen ,
afgefchetft , en met hare verfcheide foor-

ten in de Printverbeelding vertoont. De zeldzaamheit van den Cancer Rani~

formis komt vervolgens voorjdie verfcheide Landkrabben,in 't volgendeHooft-

deel, tot zynen ftoet krygt. De leelykheit van tweederleije Doornkrabben, ver-

wekt een afzien en yzing voor hare gedaante , met groot recht voor gedrochte-

lyk geboekt. De Bloemkrabbe, nev<ns de eigentlyke fchadelyke, of ver-

giftige ,
volgen malkander ; waar op dan de roode , en verfcheide zwarte

foorten ten tooneele koomen. De Gras- of Mofchkrabbe word mede voor

fchadelyk gebrandmerkt , en daarom van de Viiïchers gewraakt en uitgefcho-

ten. De Calappoides-Krabbe verdiende ook hare plaatze, die, meer uit fchaal

dan vleefch beftaande, ondeugende voor den mond is. Maar wat gedrocht

vertoont zich flux daar op , de verkeerde Krabbe geheeten , om dat aan

haar alles verkeert fchynt te ftaan ? Zeker niet te onrechte naar de Befchry-

vinge die 'er hier van voorkomt. Nu gaan wy tot de Wandelaars over ;

Krabben , die , uit haar eige fchaal gegroeit , een vreemt huis , dat toe

haar lyf paft , zoeken , en daar over menigmaal eenen hevigen kryg voe-

ren ; ook 's nachts zich niet ontzien , als openbare rovers , hunne oude

vuile huizen , in de fraaifte van andere hunne Meedekrabben , zoo zy ze

aantreffen, te verwinelen. Wat vindenwe dan niet van den Pinnewachter,

dat kleine garneeltje , dat als op fchildwacht voor zynen huiswaard ftaat

,

en hem ter dood toe getrou blyft. De gebaarde Krabbe , nevens de Eende-

krabben, meer dan van eenerlei flach , volgen daar op , waar van zeldzaam-

heden gemeldt worden. De bloedige en vierige Zeelappen , met de Zee-

luis vinden hier ook hare plaatzen
;

gevolgt van veelerhande foorten van

Zeeappelen , waar van eene naaukeurige Befchryving gefchiedt , die den

geeft tot verwondering brengt. Noch komen de Zeeflekken , en verfchei-

de Zeeftarren te voorlchyn , alle kunftig naar 't leven uitgebeeldt. Maar
wie fchrikt niet voor het hoofd van Meduza , waar door , naar het zeg-

gen der Dichteren , fchoon afgehouwen, alles in rotzen veranderde ; En
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Wie zoude niet

,
op 't gezicht van zulk een gedrocht , als in eenen fteen

verftyven, en met doodfchen fchrik bevangen worden? De Zeepylen, of
Zeefpatten vind men hier ook gemeldt , die mede hare verwonde-
ring verdienen. Maar men moft ook hier de Zeeplanten niet over-
flaan, noch de Slangen, groote en kleene , die zich in de Indifchc zee ont-
houden. En wat zyn toch de Quallen of Zeelongen , en waar van daan ha-
ren oorfprong, die onzeker is? Maar het Bezaantje verdiende zyne byzon-
dere belchryvinge , waar van fchier ongeloofbaare , echter zeer waarachti-
ge dingen worden aangetekent. Eindelyk (luit de Schryver dit zyn eerfte

boek , met de verhandeling der Zeewormtjes , Wavo geheeten , daar hy
omftandig den wonderlyken aart , en de zeldzaame wyze van hen te van-
gen van befchryft.

Zie daar in 't korte, naaukeürige Onderzoeker van de geheimen der Na-
ture, wat 'er in 't eerfte boek dezer Amboinfche Rariteitkamer is vervat,
en verwonder U met my over deze wonderbaare fchepzelen , doch meeft
over den Schepper, die hun alle, naar zyne eindelooze wysheit heeft ver-
oorzaakt. Doch blyf hier niet ftilftaan ; maar tree voort tot in de binnen-
fte vertrekken van dit Oofterfch Natuurkabinet , waar in U zooveele, en
verfcheide flach van Hoornen en Schulpen , met de fchoonfte verwen ge-
fchakeert , zullen voor 't ooge koomen, dat gy met reden over hen ver-
genoegt en verwondert zult ftaan. Hier vindenwe de harde Schaalviflchen
op 't naaukeurigfte ontleedt , en , naar eene gevoegzaame order , vervol-
gens befchreven. Wei dan eerft met uwe oogcn op die ichoone Paerlemoer-
Ichulp , de groote Schipper geheeten

,
glanflig van gedaante , en van ver-

Jcheiden gebruik. Maar bezie verder , wat 'er van eene kleener flach , ei-

gentlyk het Schippertje by ons genaamt, gemeldt word. Wie verwondert
zich niet over dit diertje, dat de zeevaart, met zyn licht en teer bootje,
naar de befte voorfchriften der kunft zoodanig weet te oeffenen , dat het
geenen voorzigtigen Schipper fchynt te wyken, of in 'tzeemanfchap toe te
geeven? 't Pofthorentje , naar dat aan 't hoofd van Jupiter Hammon ftaat

,

gelykende; de Qualleboorjes , en andere Alykruiken vinden hier ook hare
befchryvinge; ook de Maansoogen, Lobbetjes en Spooren; en wat niet al

van dit flach ? Tollen , heeten de Liefhebbers , die omtrent deze gedaan-
te hebben , waar van 'er hier veelerhande

, behaaglyk voor 't ooge , ver-
toont worden. De verfcheide Slekkehoorens vindmen hier naaukeurig be-
fchreven , en verbeeldt. Daar op volgen de Stormhoeden , dus genaamt
naar dat befchuttend hoofdwapen , in oude tyden gebruikelyk , daar deze
Hoorens naar zweemen. Wat de Pimpeltjes belangt ; deze kan de Aantekenaar
onder geen eenen naam brengen , maar noemt de eene , de getakte Zwitzers
broek, de andere de groote, of kleine getakte Moerbei, ook de Padde-
hooren , Beddetyk

, Hoogftaarten ; en wat niet al meer , die kunftig in

onze Printverbeeldingen ten toon ftaan ? Graauwe Kasketten , anders Be-
zoars Hoorens , ziet men hier ook van verfcheide flach wonderlyk in prent
gebragt. Dan volgen de Krulhooren , Voethooren , Brandhooren , Spin-
nekop , en veele andere , die hunne benamingen van de zaaken ontleenen

,

daar ze naar gelyken , alhoewel zy in de verfcheide Waereltdeelen noch niet

onder eenen doopnaam bekent ftaan. Naaukeurig fpreekt verder de Schry-
ver van de Slekke Hoorendekzelen, Blatta Byzantia geheeten, en van den
Onyx, die in de H. Schrift voorkomt, daar hy 't met dien wydberoemden
en geleerden Man , Samuel Bochartus, niet eens omtrent is. De Belhoo-
rens hebben verfcheide naamen en gedaanten , en word het gebruik van

* * * 3 hun-
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hunne viffchen

,
byzonder in de Geneeskunde , hier ontleedt. Maar hier

komt ook de Zeetrompet voor, ten gebruike van deTritons,of Neptuins ftoet;

door de Dichtcren , gefchikt , maar die ook door de Aiphoreezen van Keram
in der daat tot Trompetten gebruikt worden, waar van wy hier de nette be-

fchryvinge vinden, en die, nevens veele andere , hier overfchoon zyn uitge-

beeldt. Vreemde en wonderlyke naamen draagen ze , te lang hier alle op

te haaien ; daar dan de Naalden , of Pennen , lange en fmalle Hoorens

,

op volgen, die ook verfcheiden van naam en gedaante zyn. Maarbefchouw
eens de Ichoone gekroonde Tepelbakken, en verfcheide Tooten, zooge-

heeten ; waar onder de aardig gevlakte Muzykhoorens
, Speldewerkshoo-

rens, en bykans oneindige andere, zoo kunftig uitgebecldt als ofmen 't le-

ven zag. Krabben , anders Laphoorens , koomen vervolgens hier op 't (ïer-

lykfte voor 't ooge , die , naar de keurlykheit der Liefhebberen , veele

naamen draagen , hier van ftuk tot ftuk gemeldt. Klipkouffen, of Klip-

hoorens , en Schildpadhoorens , de laatite naar de Ichoone gedaante van

de Schilden dezer kruipende Lantdieren zoo geheeten
, pronken hier op

't papier, nevens hunne Befchryvinge , dat 'er het oog zich naauwelyksin

kan verzadigen. De Rollen , of Dadels zyn door de etsnaald ook zoo wonder-
baar getroffen , dat 'er niet een vlekje in gemift wordt. Klipklevers, Zee-
ooren , Pokken , en wat niet al van dit llach > zyn ook op het krachtigfte

hier uitgebeeldt. Maar wat wonderlyke beeltenifTen hebben de Zooien , Zee-
pypen , of Zeeflangetjes , hier befchreven , en in plaat gebragt ? Vader
Noachs Schulpen zyn de gedenkwaardige overblyfzels van dien algemeenen
Watervloed, waar mede Godt de vlekken der boosheit van de eerfte waereld

uitwiefch. De Japanfche Speeldoubletten, ook de getande Venusdoublet,
draagen deze naamen niet zonder reden , gelyk ook zoo veele andere Schul-

pen, die hier met hare naamen voorkoomen. De Bontemantels zyn fraai

van aanzien , en van waardye , ook het dubbele Venushartje , dat beval-

lig voor 't ooge is. De groote en kleene Eendebek , anders d' eeuwigdu-
rende Gapers geheeten, vind men hier nevens veele andere befchreven,

en door d' etsnaald kunftig uitgebeeldt. De Eendemolfel, 't gevlerkte Vo-
geltje, de Holfters, of Hamdoubletten zyn alle Moffels , verfcheiden van
fatzoen, die onder de zeldzaamheden in de Kabinetten der Liefhebberen
te zien zyn , en hier , naar 't leven afgetekent , voor de oogen (peelen.

Veele fchoone en zeldzaame Oefters , verfcheiden van naam , waar onder
de Poollche Zadels , Hanekammen , Lazarusklappen , en Rotsdoubletten
uitmunten

, zyn wonderlyk door d' etskunft hier verbeeldt. Maar wat zal

men van de Venuslchulp zeggen , met haair rontom , zoo natuurlyk als

het leven
,
begroeit ? Zeker , de Natuur geeft ons zomwylen wonderlyke

al beeldzeis van zaaken, die men nooit verwachten zoude; waar van ons

de Agaatfteenen , in het volgende boek verbeeldt , ten bewyze ftrekken j

daar ons ook iets , als byzondere wonderftukken , van ftaat te gewaagen.
Eenige uitmuntende en overdierbaare Hoorens zyn noch in het kort Aan-
hangzel met naamen uitgedrukt , en weergadeloos door den Kunftenaar op
't koper , en vervolgens op 't papier gebragt , waarin de naaukeurigfte be-
fchouwers ontwyfelbaar voldoeninge zullen vinden.

Doch gaan wy, naar d' orde van 't Werk, tot het derde Boek over, waarin
zoo veele fchatten der aarde ontdekt , en zoo veele wonderen der Nature
vertoont worden, 't Gout is het dierbaare op de aarde , dat

,
gelyk in zwaar-

te en during, alle andere bergftoffen in waardye overweegt. Te recht be-
gint dan onze geleerde Schryver met dat alles vermogende aardteelfel, met

recht
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recht mag het zoo heeten> dewyl het in de ingewanden der aarde geteelt,

gekoeftert , en voldraagen , daar na , door de vroedheit der menfehen

,

in hunnen fchoot , om zoo te fpreeken, gebaart, en eindelyk, om het

gangbaar te maaken , met de beeltenis der Hooge Overigheit beftempelt

wordt. Maar wat meld 'er onze Natuuronderzoeker van? 'tOpfchrift, 'tgeen

de Befchryving beantwoordt , /preekt van de vervalfching van 't gout in

Indien , en dat door twee looze vonden , die de lift der Europeérs zelf lchynt

te overtreffen, doch hier door den Schryver , ter waarfchouwinge , ontdekt

worden. Maar flux volgt 'er op eene waterproef , van gout en zilver, voor

de kundigen , die op den toets dezer metallen afgericht , met de verfchei-

de toeftellen en uitrekeningen hun voordeel konnen doen. Maar zie verder

verfcheide wyzen van gout te toetzen, en waarop het hecht, ofgeen proef

houdt. Wat Siiajla voor een metaal is , word hier wydlufng belchreven

;

dan hoe zommige Bergftoffen door den geeft van 't zout beproeft worden

;

en vervolgens vinden we eene befchryvinge van zeldzaam Yzer in Indien,

maar meeft van de valfche Wonderwerken , die eenen Priefterlyken Koning

,

op den Javaanfchen Ooftkant , met yzere ringen en armbanden verricht.

Van 't metaal Gans geheeten , vind men hier ook meldinge , en daar by

eene giflïng des Schryvers omtrent een brok van een metaal Radt, 'tgeen

men wil dat uit de lucht is gevallen. Maar de Donderfteenen worden ver-

volgens, in hunne veelerlei gedaanten en fatzoen, vertoont, en men vind

hier over zoo veele bondige redeneeringen , zoo wel van den Schryver,

als van den Aantekenaar , dat men ten minften van de waarheit , wat zommiger
ongeloof hier tegen verzint , moet overreedt zyn. De Donderfchopjes

,

die miffchien hier Donderbeitels heeten , worden in 'tbyzonder verhandelt,

waar van verwonderlyke dingen voorkomen.

Doch waar toe ons verder in 't benoemen of aannaaien van deze Won-
derftukken der Nature ingelaaten , die beft uit het Boek zelf te zien en

te kennen zyn , waar heene wy den opmerkenden Lezer voor al het ove-

rige verzenden ; en, luft het hem, kan hy 'er de lyft der Hoofdftukken

over nazien. Ondertuflchen hoopen we dit Werk , fchoon het den top van

volmaaktheit niet heeft bereikt , waar toe geene menfehelyke dingen koo-

men , echter de goedkenninge der' Liefhebberen zal behaalen , en plaats

in hunne boekeryen , gelyk het dubbel over verdient , gegunt worden.

Hier mede wenfehen wy hun allen welvaart , en dat dit Werk tot hun

zonderling voordeel en vermaak gedye.

'H

Amfterdam den
i van Slagtmaand

170+.

F. HALMA,

.1 %

T A.
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EENE BESCHR YVINGE

Der

AM B OINSCHE
HOORNEN en SCHULPEN,

Door den Heer SIP MAN, Do&or
in de Medicynen, enz, enz.

Dezelve Verdeelende

in drie Hoofd-foorten , of ClaJJes ;

te weeten,

EENSCHAALIGE GEDRAAIDE,
EENSCHAALIGE ONGE DRAAIDE,
EN TWEESCHAALIGE HOORNTJES;
De Eenfchaalige Gedraaide Hoorntjes worden weder ver-
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't Amboinfch , Tatallan , naar de uitgebreide vleugelen des- Vogels Tallan,
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Van de Porcellana: zynde een byzonder flacb van Hoorntjes , aanfatzoen van alle

voorgaande verjchiüende : Dicuntur Porcellanx ad imitationem Graccorum
,

qui XuftvAs vocant
j

apud utrolcjue nomen acceperunt a fimilitudine pu-

dendi muliebris
,
quodGraci, x"'f"' vocant, Lacini porculura , cujus

aliquam finnlitudinem refert hujus Conchse rima ; hinc etiam Concha
Venereaaudit : apudEnnium, Matriculus. Maleitfih, Bia Lilala, dat is,

Likhoorntjes , om dat ze daar mede linnen en pafier likken , dat is
,
glad ma-

ken kannen. 180.

XI. HOOFDGESLACHT.
Van de Porcellanx minores , in 't gemeen by de Maleijers genaamt Candaga en

Bia Tsjonca , om dat men ze veel gebruikt tot zeker fpel 1 sjonca genaamt ,

waar in men veele kleine dingen telt in zekere kuiltjes , die in een dikke plank

ingebolt ftaan : De voornaam/Ie zyn, dewelke men Thoracia noemt, dat is
,

Borftftukjes , in 't gemeen Cauri o/'Caudi. 181.

XI 1. HOOFDGESLACHT.
Van de Cylindri of Rollen, aldus genaamt van haare langwerpige figuur als een

zamen gerolt papiertje of linnen , van jchaal glad en blinkende , met een kort

tuitje voor uit. 183.

DE TWEEDE HOOFD-SOORT of CLASSIS,

Te weeten de Eenfchaalige Ongedraaide Hoorntjes zyn ver-

deelt in twee Hoordgeflachten , en worden genaamt Conchte Univalvia.

I. HOOFDGESLACHT.
Van die aan d' eene zyde tnaar eene fehaal hebben , en met d' andere bloot tegen de

klippen zitten. 184.
II. HOOFDGESLACHT.

Van die uit eene lange pyp beftaan , aan zommige recht , aan zommige krom , die

aan beide einden open zyn , doch zoodanig , dat het eene eind altyd fmalder zy
,

en als een afgebroken fpits , alwaar de fehaal op 't dikfte is
; zy worden ge-

naamt Solenes
; Maleitfih, Cappang. i8j^

DE DERDE HOOFDSOORT of CLASSIS,
Te weeten de Tweefchaalige Hoorntjes of Schulpen zyn verdeelt in VII.

andere Hoofdgeflachten , en deze weder in mindere loorten.

I. HOOFDGESLACHT.
Van de Schulpen , dewelke twee fAnalen hebben; deze zyn verdeelt in vyffoorten.

1. Chama alpera fquammata. 2. Littoralis. 3. Chamaftriata. 4. Cardiffse.

5. Quadrans. 186.

II. HOOFDGESLACHT.
Van de Schulpen , dewelke ?nede twee fchaalen hebben ; deze worden verdeelt in

14 foorten. 1. Chama la:vis. '2. Chama lutaria & coaxans. 3. Chama op-

tica. 4. Chama cincinnata. j. Chama virgata. 6. Chama litterata oblon-

ga. 7. Chama litterata rotunda. 8- Chama pectinata. 9. Chama Icobinata.

lo.Favus. n.Lingua tigerina. n. Chama granola. 13. Remies. 14. Ka-
pija. ibid.

III. HOOFDGESLACHT.
Fan de Pectines of platte St. Jacobs Schulpen en Peótunculi , dewelke bultig

zyn. 188.

IV. HOOFDGESLACHT.
Van de Tellinx , hier onder begrypt men al dat goetje , dat dunfihaalig en lang-

werpig is , 't zy glad of geftreept. 1 89.

* *# # 3 V. HOOFD-



V. HOOFDGESLACHT. Pag.

DeMufculis, van de Moffelen , alias Mitulis. 191.
VI. HO OF DGESLACHT.

Van Bia mantsjado , dezegelyken wei'naar een Iniifebfmalpès.of'byl. Anbo'infch
,

Kima omen. Neêrduitfcb, Holfter-fcbulpen, zynde driekantig
,

lang, pint,

boven breeder en gapende , beneden fcherp en [pits toeloopende
,

gelyk een Hol-

fler. 192.

VII. HOOFDGESLACHT.
DeOftrcis, van de Oefters. Tiram. ibid.

TAFEL
DER

HOOFTDEELEN
'DES

DERDEN BOEKS,
Handelende van de

MINERALIEN, GESTEENTEN,
En Andere zeldzaame zaaken.

I. HOOFTDEEL. pag.
Hoe bet gom in deze Landen vervalfcbt word. 197.

II. HOOFTDEEL.
Water-Troef van gout en zilver. 198.

III. HOOFTDEEL.
Hoe gout en zilver op andere dingen bebahen den Toetfteen zich vertoonen. 201.

IV. HOOFTDEEL.
SuafiTa wat bet voor een <SMetaal zy- 202.

V. HOOFTDEEL.
Hoe eenige <SHetaalen door den Spiritus falis beproeft worden. 204.

VI. HOOFTDEEL.
Zeldzaam yzer in Indien. 20 ƒ.

VII. HOOFTDEEL.'
Van 't CMetaal Gans. 207.

VIII. HOOFTDEEL.
Ceraunia, Donderfteen > Gighi gontur. ibid.

IX. HOOFTDEEL.
Ceraunia Metallica: Donder-Schopje. 212.

X. HOOFTDEEL.
Auripigmentum Indicum : Malcitfch , Atal. 217.

XI. HOOFTDEEL.
Tsjerondsjung. ibid.

XII. HOOFTDEEL.
Tana Bima, Badakijava. 219.

XIII. H O O F T D E E L.

Eenige foorten van Marga en Argilla : Batu Pcean. ibid.

XIV. HOOFTDEEL.
Eenige Steenen tot verwen bequaam. 223.

XV. HOOFT-



XV. HOOFTDEEL Pag.

Hinghong : Sineefcbe Mineraal. ibid.

XVI. HOOFTDEEL.
Zwart Zand. ibid.

XVII. HOOFTDEEL.
Cinis Sampaenfis : Abu Mux. 224.

XVIII. HOOFTDEEL.
Verfcheide Vuurfteenen: Batu Api. nj.

XIX. HOOFTDEEL.
Androdamas. Maas Urong. 226".

XX. HOOFTDEEL.
Argyrodamas. Batu goela. 220.

XXI. HOOFTDEEL.
Cryftallus Ambonica. 231.

XXII. HOOFTDEEL.
Silices Cryftaliizantes. Batu Dammar. 234.

XXIII. HOOFTDEEL.
Vafa Porcellanica. ibid.

XXIV. HOOFTDEEL.
Pingan Batu , Gory. Gift-Schotels. 235.

XXV. HOOFTDEEL.
Mamacur of Macur. 241.

XXVI. HOOFTDEEL.
Armilla Magica & Coticula Mufse. - 244.

XXVII. HOOFTDEEL.
Mutu Labatta. 245.

XXVIII. HOOFTDEEL.
Mare album. Wit Water. Ayer Poeti. 147.

XXIX. HOOFTDEEL,
Hoe de Amboinfche Goudfmeeden 't Gont zuiveren, en haar koleur geeven. ijl-

XXX. HOOFTDEEL.
Myrrha Mineralis. Mor. ibid.

XXXI. HOOFTDEEL.
Toetfteen van de Kufl. 2jz.

XXXII. HOOFTDEEL.
Dendritis Metallica. ibid.

XXXIII. HOOFTDEEL.
Steene Vylen op Java. 253.

XXXIV. HOOFTDEEL.
Steene Kogels en Steene Vingers. ibid.

XXXV. HOOFTDEEL.
Ambra Gryfea. Ambar. 2jj.

B E-



BESCHRYVING
Van het Stuk

GRAAUWEN AMBER,
Dat de

Kamer van Amfterdam uit Ooft-Indiè'n heeft gekre-

gen , weegende i8z ponden; nevens eene korte

verhandeling van zynen oorfprong en krachten.

Pag.

XXXVI. HOOFTDEEL.
Arabra nigra. Ambar Itan. 174.

XXXVII. HOOFTDEEL.
Ambra alba. Sperma Ceti. Ambar Poeti. t-77-

XXXVIII. HOOFTDEEL.
T inliim mirinum Zeefpek. Ikan poenia monta. 282.

XXXIX. HOOFTDEEL.
N,i,iitipn van eeiïivc Edclpeffeeiiten in '/ Maleiifch. ibid.

XL. HOOFTDEEL.
I\at-oogen. Maleitfcb, Matta Cutsjing. 284.

XLI. HOOFTDEEL.
UUya. lió.

XLII. HOOFTDEEL.
Achates. Widury. 287.

XLIII. HOOFTDEEL.
Ophthalmius. 28p.

XLIV. HOOFTDEEL.
Cepires. ibid.

XLV. HOOFTDEEL.
Troef tier Èdelgefteenten. 290.

XLVI. HOOFTDEEL.
Meftica in 't gemeen. 291.

XLVII. HOOFTDEEL.
Encardia humana. Muttiara manufia. 293.

XLVII I. HOOFTDEEL.
Steatites. 294.

XLIX. HOOFTDEEL.
ibid.Tigrites. Tygerfteen. Meftica matsjang.

L. HOOFTDEEL.
Aprites. Meftica babi. *95.

LI. HOOFTDEEL.
Pils Porcorum. Varkens Bollen.

L 1 1. HOOFTDEEL.
felle apri.Hyftricites. Pedra de Porco. Hier onder mede de Lapilli è 297-

LIIL HOOFT-
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Lapis è Cervo.

LIV. HOOFTDEEL.
Oculus Cati feri. Meftica Cutsjing. 300.

LV. HOOFTDEEL.
Bezoar. Culiga kaka. 301.

LVI. HOOFTDEEL.
Enorchis Silicis. Meftica batu api. 3°J*

LVII. HOOFTDEEL.
ïbid.Ophitis Selonica. Ceilonfche Slangenfteen.

LVI1I. HOOFTDEEL.
Ophitis vera. Meftica Ular. 3°J-

L I X. HOOFTDEEL.
Steenen uit verfcheide andere Venynige Dieren. 308.

LX. HOOFTDEEL.
Aëtites peregrinus. Meftica Kiappa. 3°9'

LXI. HOOFTDEEL.
ïbid.Lapillus Motacilla. Meftica Baycole.

LXII. HOOFTDEEL.
Steenen uit verfcheide andere Vogels. 3"-

LXIII. HOOFTDEEL.
Sepites. Meftica Sontong. 312.

LXIV. HOOFTDEEL.
Chamites. Meftica bia garu. ibid.

XLV. HOOFTDEEL.
Tellinites. Ctenites. Ria Ratu. 3'4-

LXVI. HOOFTDEEL.
Cochlites. Cochlea faxea. Meftica Bia.

LXVII. HOOFTDEEL.
Myites. Meftica Afloufing. 318.

LXVII I. HOOFTDEEL.
Calapites. IQttpfleen. Meftica Calappa.

LXIX. HOOFTDEEL.
Dendritis Calapparia. 311.

LXX. HOOFTDEEL.
Pinangitis. Meftica Pinang. 312.

LX XI. H O O F T D E E L.

Dendritis arborea. Meftica Caju. 5*3*

LXXII. HOOFTDEEL.
Nancites. Meftica Nanka. 314-

LXXII I. HOOFTDEEL.
ibid.Sangites. Meftica Sanga.

LXXIV. HOOFTDEEL.
Parrangites. Meftica Gondoe. 3 2

J.

LXXV. HOOFTDEEL.
ibid.Manorites. Meftica Manoor.

LXXVI. HOOFTDEEL.
316.Steenen die by geval in eenige Hoornen

, of Vnichten komen.

LXXVI I. HOOFTDEEL.
Steenen , die by geval eene ongewoone gedaante hebben. 317.

***** LXXVIII,



L X X V I II. HOOFTDEÏL
Melitites. Boatana.

I. X X I X. HOOFTDEEL
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L XX XIII. HOOFTDEEL.
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D' AMBOINSCHE
RARITEIT-KAMER,

Behelzende eene

BES CHRY VING
van allerhande , zoo weeke als harde,

SCHA ALVISSCHEN.
INLEIDING.
IT Werk is van de Befchryving der Dieren afgezondert; en heeft fyflw*
de Tytel van d' Amboinfche Rariteit-Kamer aangenomen , om dat daer

d"

in befchreeven worden de dingen , zoo van levende als levenloofe

Schepfelen, die, of wegens hunne zeltzaame figuur, ofom datze zel-

den gevonden werden , de Liefhebbers tot rariteiten plegen te bewa-
ren, en is verdeelt in 3 Boeken.

Het eerfte Boek behelft die geene, die rnen weeke Schaalvinen
,
{'k>*i van

in 't Latyn Tifces Cruflaceos , in 't Grieks Malacojlrea, noemt, die wel eene harde, dog breek- Volk!'
zaamc Schaal hebben; gelyk daar zyn Kreeften, Krabben, Garneelen , Zeeappels en
Zeefterren: waar van de twee laatfte foorten ook Zoophyta, ofPlantanimalia heeten.

Daar op volgt, in 'ttweede Boek, het tweede Hooftgeilagt, 'tgeen men eigentlyk Oftra-
Htt<vuk

coderma, of Sclerojirea, dat is harde Schaalviflèn noemt, en die een ftecn-öf beenhar-

^

de fchaal hebben, waarmede zy het geheele lyf, behalven den mond, bedekken; als

daar zyn Hoorntjes, Schulpen, enOefters. Dit is de eigentlyke Kamer der liefhebbery,
of vergadering van alle rariteiten in Hoorntjes en Schulpjes beftaande , die ik in dcAmboin-
fche Zee heb konnen opzoeken , en waar door ons Amboina in geheel Europa bekent is.

In het derde Boek fult gy hebben verfcheide Mineralen , raare Geftcenten , Aarden, "<* *r*
en Sappen , die men in deze Oofterfche geweften vind.

B"k '

A De
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der Schaal-

Welke onder

He Krabben
behaaren.

2 D' AMBOIN SCHE
De byzondere Eigenfchappen der Dieren in 't eerfte Boek zyn , datze geen bloed heb-

ben, en hunne Leden zoo befcheidentlyk niet als andere dieren verwonen. De by-

zonderheden van het eerfte hooftgeflagt zyn datze agt voeten hebben, behalven defchee-

ren , en nog eenige kleine pootjes by den mond ; het hooft , de borft en ruggen aan mal-

kander vaft zynde, met uitfteekende en beweeglyke oogen , waar onder Kreeften en Garneelen

gerekent worden, die langwerpig van lyf zyn , een langen ftaart hebben , en agterwaarts gaan.

Onder de Krabben behooren die een rondagtig , of een ter zyden gedrukt lig-

chaam hebben, en ter zyden uitgaan. Zoophyta zyn al de andere , die meer de gedaante

van een vrugt of plant, dan van een gedierte hebben, zonder uitdrukkelyke leden , be-

halven de pooten, enegter van binnen eenleevend vleefch en aderen, waar mede zy zich

beweegen.

HET EERSTE BOEK
van de

AMBOINSCHE
RARITEIT-KAMER,

handelende van weeke

SCHAALVISSCHEN.

Van zyn

koUar.

I. HOOFTDEEL.
Van de Locujla Marina. Zeeh^eeft. Vdatig Lam.

Eze Zeekreeft komt meed overeen met die men in Italien

en in de Middelandze Zee vind , doch de Indiaanfche is veel doorn-

achtiger, want de geheele rugge, welk deel men in alle deeze foor-

ten het fchild (V horax~) noemt, is zoo doornachtig, dat men hem

qualyk zoude konnen vatten, indien niet alle de doornen voorwaarts

geboogen Monden. Inzonderhcit heeft hy boven de oogen twee groo-

tc voorwaarts gcbogene doornen , en onder dezelve nog vier kleindere,

weslialven hy van vooren niet aan te doen is. Het agterfte deel des Schilds heeft kleine

korte doorentjes, enisdaartuflchenmet korte hairtjes ofborftels bezet, zoodat hy wolagtig

fchynt. In 't gemeen is hy 14, en if duimen lang, behalven de twee lange Baarden

die 18, en 20 duimen lang zyn , agter fchier een vinger dik , en rond , daar na

allengskens fpits toeloopende, yder in drie leden verdeelt, en ganfch fteekelig : tuflchen

deze ftaan nog twee andere korter en dundcr baarden, mede in drie leden verdeelt, waar

van het voorfte zig in twee hoornen fplyt, en daar van het eene deel altyd korter is dan het

andere. In plaats van fchceren heeft hy twee voeten , aan het uiterfte in twcè'n gelplee-

ten als een tang , voorts de overige gelyk, behalven dat ze grooter zyn. De andere

voeten zyn t'zamen agt, niet doornagtig , en van vooren in ftompe klauwen verdeelt. De

ftaert beftaat uit acht kringen, die aan d' eene zyde in een fpits eindigen, en agter in vyfvin-

nen, die den ftaert breed maken.

De Koleur aan den rauwen Kreeft is hoog blauw , met witagtige of vaale plekken hier en

daar , een weinig root aan den ftaert en aan de hoornen. De pooten zyn blauw en

wit
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RARITEIT-KAMER. I Boek. 3

Uril geftreept. De gekookte is ganfch rood. Het Mannetje is altyd ffeekeliger dan

het Wijfje; en indien het zulk een Kreeft is geweeft , waar van Suetonius (chryff , cn

waarmede Keifcr Tiberius den armen Viflcher den Baard liet wryven , toen hyhem Zoo on-

voorziens, op 't Eiland Ctiprea, uit de klippen bekroop , is het wonder dat hy hem
het geheele aangezigt niet opgefcheurt heeft. Hy heeft veel vleefch , wit, hardagtig en En vkê h
geil zoet; is derhal ven van geen groote lekkerny , hoewel men van eene Kreeft een fchotel

vol kan hebben , en dat alleen uit de pooten cn ftaert j want van 't hol des lyfs nuttigt lilen

niets. De kleine Kreeftjes gclyken wel Scorpioenen , en zyn half doorfchynende.

In 't Latyn noemt men dezen Kreeft Locufta Marina Indien. Mileyts Udang Laitt, zynde Zyn Naam

Udatig een algemeene naam van alle Kreeften en Garnecl-foorten. Amboins. Mitta Soa,'Je j{
r̂ "'

als of men zeide Squilla retrogada, of in 't Mal. Udang-Ondor, dat is te rug loopende'

Kreeft : op Leytimor Ukhi en Ulehir.

Hy Woont in de ruime Zee, evenwel omtrent den wal, hy gaat inde Seris, kruipt inEip».

de Bobbers, en word met netten gevangen. Levendig kan men hem niet aanvatten J
chaVt'"-

dies hymet een harpoen geftoken word : hy heeft zulk eene (terkte in zynen ftaert, dat, zoo ""hl"
,, /. .,.- vangen

hy in 't uittrekken of aannaaien dien om eencn fteen fiaat , men hem qualyk daar af-«">^.

nekken kan. In 't water gaat hy voorwaarts, dragende zyne horens op zyde, als hy zyn

aas zoekt , want niets is zoo ftout dat hem durft ontmoeten : maar iets bemerkende daar

hyfchuuw voor is, of voelende dat men hem aanhaalt, zoo kruipt hy agterwaarts en

fteekt de hoorns voor uit. Hy is bok zoo fiim, dat hy met een net omfingelt zynde, en

geen uitkomft ziende, tegens den bovenften boort van het net opklautert, en zoo men 't hem
niet belet, daar over zoekt te fpringen. De Viffchcrs zien hem ganfch niet geerne in de Dob-

bers , om dat hy , benauwt zynde , de andere villen geweldig quetft.

De geheele Kreeft word in zout water gekookt, daar na de ftaert en pooten in (tuk- H"

ken geklopt, en al het witte vleefch daaruit genomen, waar over men eenebyzondere fauf-

fe moet maaken. Men kan zig haaft daar aan verzadigen , om dat het zoo lafzoet , eii

hard te verdouwen is.

Diergclykc Kreeften worden by de Franffchen in de Karibifche Eilanden ook HomarsH°"""r!ia

genocmt ; waarvan zie Hijtor. Antill. Rochefortii , Cap. 19. die dc Karibancrs qpfehe ëSm
droogten en zandbanken by nacht vangen, door hulp van brandende toortzen , waarna*"''6"

deze Kreeften kruipen , wanneerze die met een harpoen fteeken , of anders by de Maane-^
1""''8™'

fchyn waarneemen. Van de Locufta Marina zie breeder Gefnerum de Aanatilibui lib. iv.

Akoo de Heer Rumphius geen afbeelding van deze Locufta Marina heeft gegeven j heeft de Heer Dotter
D'Acquet, nu zyne Rariteitkamer, ons deze twee toegezonden, die wy wegenihttnnez.elt&aamhett, cn als over
eenkometide melde bcfcbryvinge^oordeelden hier nevens te moetenvertoonen: zie de plaat N° ï.A.enH,

II. HOOF TDEEL
Van den Vrfa-Cancer , Vdang Latit Leber.

Dit is een vreemd flag Van Garneelen öf Kreeften , breed , eri met hoog ; eén Befiiry-

van die plompe handfchoenen, die men wolle wanten noemt) verbeeldende) ccndl'nUrfa-
fpan lang, en een hand breed, over zyn geheele lichaam met een grauwe 1"""™

en ruige wolachtigheid bedekt. De rugge is een weinig bultig ) met eenige
ftekels; de ftaert een weinig ronder, met een rügge in de midden, is van vyf öf zes le-

den , en agter met breede vinnen j hy heeft geen fcheeren , maar aan ieder zyde vyf poo-
ten, dewelke eindigen in zwarte en fpitzeVogelklauwen, aan de vier voorfte voeten en-
kel, aan de agterfte dubbel, of in tweè'n gefpleeten , als een fcheer , en ftaan dezelve
agterwaarts gebogen. Daar benevens twee kleene voetjes aan den mond, die hein voor han-
den dienen. Vanvoorenishyop't breedfte.te weeten vyf en zes duimen breed , en aldaar

A 2 aart



4 D'AMBOINSCHE
aan de kanten gezaagt , doch het voorfte van 't Hooft , heeft aan el ke zyde twee bree-

de en dunne lappen , van de zelve fchaal gemaakt) doch daar in niet vaft, maar beweeg-

lyk, en aan de kanten getandt, die hem voor vinnen dienen. Tuffen deeze lappen,

vooraan heeft hy twee gekorte hoorns of baarden , en agter dezelve aan de kanten

heeft hy de oogcn. Hy kruipt meert op den grond , met eenen langzamen gang , alwaar

hem de ViiTchers , met een ligt harpoen , of weerhaak fteeken. Hy heeft een zeer

wit, hard en zoet vleefch, beter van fmaak dan de Zeekreeften , doch men vindze zel-

den.

Nam in Zyn Naam is in 't Latyn , Urfa-Cancer en Squilla lata. In 't Mal : Udang laut leber.

'taak»'"

1' Amboins Ufatt , op Leytimor Mijuuhut, of Cattam gtmoffo, van het haairige fchild,

als een Calappus Bolfter. Jav : Udang Bladook.

Urfa Cancer. De Schryver heeft de afbeelding C, zynde het mannetje, verbeeldt : -waar by ivy hebben ge-
voegt D, het wyfe, ons toegezonden door den Heere Doilor D'Acquet; z.ie de plaat N°. 2.

Kreeft.

Uur.

III. HOOFTDEEL.
Van de Squilla <iArenaria. Kjiyper. Lockj.

t'mTn 9 Eze Squilla heeft ook de gedaante van eenen langen Garneel , is in 't gemeen een

K*yfer- B handlang, en twee vingeren breed , en in twee foorten verdeelt. I, Locufta

B J of Squilla Arenaria Terreftris. 1 1 , Squilla Arenaria Marina.

I. De Squilla Arenaria Terreftrü > isdegrootftegemecnlykcenhand lang, en

ruim twee vingers breed, fchier uit enkel leden gemaakt , te weten , uit vyf brcedere,

en drie fmaldere leden, als zoo veel breede banden , halvemaanswyzc t' zamen gevoegt,

en 't lyf uitmakende ; agter met een breede fteekelige ftaert, uit fcherpc fpitzen , als

een kroon gemaakt, die ten wcêrzyden vier vinnen hebben. Onder de vyf breede le-

den, waar uit het lyf gemaakt is, heeft hy aan ieder zyde vyf dubbele, breede, fchubag-

tige voeten, het blad van een riem gelyk, waar mede hy eenen radden gang maakt. Aan
de vier andere fmaldere banden van't lyf, heeft hy nog vier paar klecndere voeten van

het voorige fatzoen. Nog heeft hy aan 't hooft twee langronde vinnen, die aan de

kanten gehaairt of gebaart zyn , en tuflehen dezelve vier korte baarden. De fcheeren

,

het raarlte van dezen Kreeft , zyn geheel anders gefatzoeneert dan aan andere Krabben,

want zy zyn gemaaktvan drie groote deelen, waar van het agterfte dik en bogtig is,

gelyk aan andere ; doch het middelfte is dun, breed, en het langfte, aan den agter-

ften rand , met een diepe keep. Het voorfte is fmal > in vyf of meer kromme tanden ver-

deelt, gelyk hkkels , of vogelklauwen , die hy verbergen - kan , in de voornoem-

de keep van 't Middel-lidt, als in een fchecde, of gelyk de Franfche knipmeflèn. On-
der deze fcheeren, ten weêrzyden van den mond, 'heeft hy nog zes kleenc en gevinde

(Tinnatosj pooten, in fcheertjes eindigende. Met de eerftgenoemde Schecren, of Kny-
pers,doed hy groote kragt,niet alleen met in den grond te boorcn,fteen en zand daarmede

weg te fmyten , maar ook de kleene visjes daar mede te flaan datze fterven , die hy daar

na in Hukken fnyd, en met de fes kleene pootjes aan den mond brengt
;
hy kan iemant

ook daar mede fterk quetzen, als men hem aanvatten wil, flaande daarenboven met den

fteekeligen ftaert ; wcshalven men hem levendig niet handelen kan, maarmoetmet drop-

pen gevangen werden. Hy heeft groote oogen , en wit vleefch , gelyk andere Garneelen,

ook van de zelve fmaak, goed om te eeten, als hy in zandige plaatzen gevonden word,
maar in modderige gronden, deugenze niet veel, en worden zelden gegceten. DeKo-
leur aan den rauwen, is licht ros, en witachtig met bruin gemengt, aan den gekookten bleek-

rood, en aan de fcheeren geheel wit, zommige min of meer rookverwig gefpikkelt.

In 't
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In 't Latyn hiet deeze Kreeft Squilla, Arenaria Terreftris, om dat hy zich wel om- Naam in

trent de Stranden ophoud, maar daar het zeewater niet heene komt, af'op Zöötfcrtffe

Banken die meeft droog leggen. Mal. Udanglaut ,m.&. eenen algemeenen naam. Amboins
LokkitnLoe, doch een kleender foort daar van , die niet langer dan een vinger is, noe-
menzeop Hitoe in 't byzondcr Miterna. Onze Natie noemt hem Knyper; op 'tLey-
timor Hehei-Lain.

Hy heeft zyn woning omtrent de ftrand , op vlakke zandige Oevers , of by den JHb ver-

uitgang van eenige rivieren , daarmen veele opgeworpene heuveltjes ziet, gelyk molle-
hoopen; hier vergraaft hy zig, drie en vier voeten diep onder 't zand, totdat hv eenen
harden fteengrond vind. By nacht, of by afloopcnd water, komt hy daar uit om zyn
koft te zoeken, die hy dan naar zyn hol fleept. Hy word aldus gevangen; men ruimt de U>. k, ge-

opgeworpene Aarde zoo diep op, tot dat men zyn gat ziet , daarmen dan een ftropaan3"
legt van taaije ftoffe, als paerdshaair, gemaakt, dwars aan een ftokje vaft gemaakt.
Aan den kant legt men cenig Aas , daar hy niet by kan of moet door den drop kruipen , het
welk hy aanvattende, met eenen den ftrop toehaalt , cn zoo aan 't ftokje blyft hangen, 't

welk hy in zyn hol niet brengen kan, om dat het dwars leit; doch als men nietgauw daar
by komt, kanhy, met zyn fcherpe fcheeren , het touwtje wel afknypen. De Inlanders
eeten hem meeft gebraaden, doch wanneer hy meer modder dan vleefch heeft, fmytenzeXX
hem weg. De fcheeren, ofknypers, worden onder rariteiten bewaart , wegens haarc '°'/^,'

tt
zeltzaamheit. De Inwoonders van Boero houden zyn vleefch beter dan van andere*'

'

'

Garneelen en Krabben, en gezond voor den buik.

1 1. De Squilla Arenaria Marino, is van 't zelfde fatzoen , doch kleender , en veel ^^w»**
fchoonder gefchildert, te weeten met donker-groen , wit en blauw gefprkkelt over 't ge-Ipfc
heele lyf

,
en rood aan de einden der pooten. Hunne fcheeren zyn anders geformeert,^*'"'"

want de twee achterfte leden zyn rondagtig , groen of geipikkelt ; het voorfte lidt is

regt, zonder fikkels, en rood , waarom deze Scheeren , afgebroken, niet qualyk een
Zwaantje met een roode fnebbe verbeelden , t' zaamen omtrent een halven vinger lang , en
veele die het Beeft niet kennen, zien het voor een hals en fnebbe van eenig gedierte aan.
De gekookte word ook niet rood , maar doods-groen. Het vleefch is witter en beter dan
van denvoorigen; hy houd zig op in diergelyke kuilen j en zoodanige Stranden , daar groó-Zn» «w
te fteenen en zand onder malkander leggen , en daar het zeewater met beurten op fco^**"*'
afloopt. Hy werd ook op de zelfde manier met ftroppen gevangen.

In 't Latyn word deeze Kreeft Squilla, Arenaria Marina geheeten , om dat hy zyne Zr»* w-
wonmg heeft in plaatzcn daar de Zee op en afloopt, en in 't byzonder Sqmlla CygJïlt&1:«
nellomm. In andere taaien heeft hy de zelve naam als boven. De onze noemenze
Zwaantjes Krabben , wegens de mooije Zwaantjes die men uit de Scheertjes maakt, en uit -
deezen inzigt word hy ook meeft gevangen , die men hem dan levendig aftrekt } het ove- uSïT-
rige kookt en braad men , als Garneelen. Men kan hem zelden vinden , en noch moey-

v""g'"-

lyker vangen, om dat men zoo nauw het afloopend water moet waarneemen.
Een kleender flag, van de laatfte foorte, is vier vinger lang, waar van het hoofd ofEc„

Schild een vierde uitmaakt: het hoofd loopt fpits en fcherp toe, als aan een Garneel , * "fi«*

waar van de twee middelften in tweën gefpleeten zyn, en ten weêrzyden hebbenze twee haai- bJ'Zig-
rige blaadjes of vinnetjes, die overdwars ftaan. Het overige van 't lyf is de Staert, gemaakte-
van 9 kringen of banden , waar van de voorfte fmal , de agtérfte allenskens breeder zyn ;
de eigentlyke Staert is het breedfte van 't geheele lyf, zeer fteekelig, gemaakt van vier
ftyve doornen , en aan de buitenkanten met twee haairige vinnen. In 't midden
van deeze doorns ftaan noch twee fcherpe klauwen , tegens malkander ziende, bedekt met
eenen doornagtigen Nagel. Onder de vyf agtérfte en breedfte kringen, heeft hy 10 ge-
haairde lapjes, als pooten. De voorfte en fmalfte kring heeft niets, de drie volgende mid-
delfte lapjes hebben onder zich zes pooten , kort , dun , en met de voorfte leden op-
waarts geboogen; voor dezelve, aan het fchild, ftaan de Scheeren of Knypers, zynde het
raarfte van dit dier, verfchillende van dc twee voorgaande Garneelen, want het zyn geen

A 3 fchee-

hen twee-
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lcheêren of tangen in twcën verdeelt) maar eindigen in cenen rechten doorn, die voor-

waarts ziet, en in een keep van het middelde lid fluit , daar in hy deeze fpitze altyd

verbergt, tot dat hy daar mede flaan,en iets weg ftooten wil; doch aan deze kleene foor-

te is de fnebbe niet rood , en het lyf groen , maar geel en grauwagtig. De gekookte

word zomtyts bruin , zomtyts bleekgeel. Tuffen de Knypers onder aan den mond , heeft

hy noch zes Pooten , kleen , haairig en den mond bedekkende , die hem voor handen dienen,

ver- In den regen houd hy zig onder de klippen op , anders verbergt hy zig in

het zand. De Zwaantjes draagende Lokky, is een fnoode Moordenaar onder de Vif-

fchen , als hy in een Seri , of in Bobbers komt; want al is hy kleen, en zyne Scheeren

naar oogenfehyn zoo onvermoogend, kan hy nochtans groote Viffchen verwonden , en

-kleene Viffchen doorkappen , als ofze met een mes van malkander gefheeden waren ; wes-

halven de Viffchers dikwils een goed deel zulke doode Vifch vinden , en dezen

* 1'"ai " Moordenaar daar onder betrappen , die zig levendig niet laat aanvatten , maar men
Tnhc'. moet hem ftraks inden Nek, daar hy op 't weekflc is, fteeken, waar doot hy onmag-

tig word.

Squilla Arenaria E. en Squilla Arenaria Marina F. Bet Zeex.waantje G, is een Schaer of'Nyper vanF.
Zie de plaat N". 3.

IV. HOOFTDEEL.
Van de Squilla Lutaria : Den Modderman : Vdang Petsje.

GeJawt! m Eze Modderman heeft mede de gedaante van de voorgaande Squilla Arena-

Moddcr- I ria, doch het lyf is van een Kreeft, uit twee deelen gemaakt , waar van het

AVre/t m voorfte het Hoofd uitmaakt ; de fch aal is dun en week, lang zeven duimen,

met twee korte baarden aan't hoofd: aan ieder zyde, heeft hy vier korte poo-

ten , die in regte en fpitze klauwen eindigen , en hetmiddelfte lidt is gebaerd, of ge-

zoomt , met een baerdachtig velletje ; de fcheeren zyn als aan andere Krabben , waar van

hetmiddelfte lidt wat korlig is , en aan dezydendes zooms, met baardachtige velletjes

voorzien , ook dc rechrer gemeenlyk grooterdan de flinker. Het voorfte lidt is een fcherpe

fcheer, waar van de onderfte, of valt ftaande helft , maar half zoo lang is als de bovenfte.

De Stacrt beftaat uit 6 kringen of banden , behalven het uiterftehdt , 't welk een nagel ge-

lykt, ten weèrzyden met twee doornen gewapent. De rugge van den ftaert is bykans vier-

kantig, door twee uitfteekende kanten , en ieder kring heeft van onderen een paar ge-

Zft kleur, baerde pooten. De Koleur aan den rauwen , is leelyk bleekrood met grauw gemengt , en

de gekookte word ook niet recht rood. Hy heeft weinig ja fchier geen vleefch,

want het geheele lyf en dc ftaert fteeken vol groenachtige modder , en flechts in

de fcheeren vindmen een weinig wit en brokkelig vleefch , van geenen byzonderen fmaak.

Waarbj Hy houd zich op in kuilen, als de voorige, aan de oevers van modderige ftroomen,

vghmi. fa^T hy by laag water boven komt, en langzaam over den grond kruipt, als of hy

wift dat de menfehert niet veel naar hem vraagen.

Zyn Naam Deze wórd in 't Latyn geheeten Squilla Lutaria , dat is , Modderkreeft. De In-
» t Latyn.

jancjers van ccic-bes eeten het vleefch van de fcheeren , 't welk ik hun willende na-

te eeten. doen, hebbe my niet wel daar op bevonden; dies ik hem voor eenen onnutten Kreeft

houde , of hy moft in andere Landen beter zyh.

Be afbeelding van de Squilla Lutaria ontbreekt , doch de Heer Dotlor D'Acquet , heeft tweefoorten van de-

zelve hier toe verleent ; Zte de plaat Na
, V. letter K. en L. beide van Amboina.

V HOOFT-
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D feurs-

Krabbe is

V. HOOFTDEEL
Fan den Cancer Crumenatus. Catattut. Beurs

Eze gedrochrelyke Krabbe heeft een gemengc fatzoen , van een Krabbe en Dea
Kreeft

,
en is daarenboven een bewoonder des Iands, zonder zig ooit in 't^/St

'

water te begeeven. Haar Schild, of Thorax is uit vier ftukkei^gemaakt

,

*">
l'-

waarvan de drie grootfte aan malkander vaft hangen. Het voorfte en kleen-fw?'
fte maakt den kop, in een korte fpits eindigende, gelyk aan een Kreeft, daaronder^
ftaan twee oogen digt by malkander, en ter zyden van dezelve twee baerden, uit twee "létter H.
leden gemaakt , waar van het onderfte en kortfte breedachtig en in takken verdeelt, Zfi op
het voorfte dun is, en maakt met het onderfte fchiereen winkelhaak. Hieronder, en tenw
weêrzyden van den mond, ftaan noch twee andere langer baarden, die te gelyk voor
handen dienen

, ieder uit vier leden gemaakt , alle als wmkelhaaken ftaande ; doch zoo dat
zy ze t'zamen kan leggen. De onderfte kanten van 't achterlyf zyn met haair be-
zet. Overdag komt zy weinig uit, fchuilende in de holligheden van groote klippen, \f""'

*
maar by nacht

,
meeft by donkere Maan , komt ze te voorfchyn om haaren koft te zoeken'

Het middelfte ftuk is het eigentlyke lyfdekzel, de twee andere zyn twee ronde kp-M^iaa,
pen, aan de zyde overhangende, waar door het achterlyf anderhalve hand breed is , en Z"*'4

omtrent ook zoo lang; daaraan volgt een dikke ronde Staert, uit vyf deelen of kr.n «£%r?
gen gemaakt met breede vinnen; onder dezen ftaert is een dikke rimpelige Zak, als 'i7,f""

g
'

een opgeblaze beurze , waar van zy de naam heeft. Zy heeft twee geweldig ftei-
kefcheeren, waar van de eene

, gemeenlyk de rechter , klcener is dan de andere, over-
dwars genbt als met zeebaaren, en op de ribben ziet men korte borftels; behalven
die heeft ze noch agt pooten , gefatzoeneert als aan de Krabben , doch veel groo-
ter, en de twee achterfte zyn in fcheeren verdeelt; de lappen zyn van onderen fchub-
agtig , en het fchild heeft van boven eenige kuiltjes en vooren. De koleur aan de
levende is hoog blauw , met witachtige ftreepen op de pooten, en plekken op den
rugge. Het vleefch in de beenen en fcheeren is wit en hard, in *t lyfgelyk in andere
Krabben

, en in de lappen heeft zy een wit week merg als vet, maar de Beurs is
opgevult met eene fmcenge fubftantie, als weeke boter, die de befte beet aan deze
Krabbe is, en waarom men hem vangt. Van hec hooft door 't geheele lyf en den
ftaert, loopteen zwartachtige ader, dat haaren darm is , eindigende in het uiter-
fte des ftaerts. Nevens dezen darm, loopt noch een andere fyne ader, als een wit-/
te draad, die men zorgvuldig met den voorfchreven darm uitneemen moet, inzonder-
heit uit den ftaert als men hem eeten wil , zoo dat 'er niet een ftukje van in blyft, Want«tS
hier in fteekt eenige fchadelykheit , en, dezelve uitgenomen zynde, kan men de o-
venge boterachtige fubftantie zonder fchroom eeten. Deeze Krabbe heeft in haarc fchee

H""'*™*'
ren een geweldige kracht, zoo dat, als zy iets daar mede gevat heeft, men haar eer een fcheer

''

uit hetlyf zoude trekken, dan zy het gevatte loslaaten, gelyk ook de fchaalen van de fchee-
ren op het dikfte zyn. Evenwel, als men haar onder den ftaert kittelt, laat zy zomtyts^l,
net gevatte los, en zy kan dat peuteren aldaar zoo weinig verdraagen, dat zoo men ie

haar lange kittelt , zy zoo ontfteeken boos word, dat zy fchmmbekt , en met de
fcheeren zig zeiven zoodanig m den ftaert nypt , dat ze fterft. Een Kanarynoot , daar aan
men met eenen fteen genoeg te doen heeft om op te kloppen, kan zy met haare fchee-
ren gemakkelyk opkraaken. Ik voer eens in een Orangbay, aan wiens maft wy een tebtMmBeurskrabbc gehangen hadden, en daar onder ftont by geval een middelbaare Ge.t,^"
die zy by het oor kreeg, en zoo hoog opligte , datze al van den grond afwas,
eer wy haar te hulp konde komen, doch de fcheer moft in ftukken geftaagen worden,
eer de Geit los raakte.

Deeze
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Haare ver- Deeze Kreeft of Krabbe, hiet in 't Latyn Cancer Cnimenatus, in't Neerduits Beurs-Krab*

Ramingen, l>e, van de aanzienfyke Beurs diezy onder den Staert heeft; in 't Mal. Cattam Calappa,dev/yl

«uw»». Zy zig in de Kalappusboomen onthoudt , hoewel dezen naam noch eene andere Krabbe,

hier na befchreven , voert; verder Cattam Canary , ook Cattam Mitlana , van het Ei-

landje Mulana, aan deZuidzyde van Uliajjar gelegen , klippig en onbewoont, daar

men haarveel vangt; in 't Amboins Catattiit en Atattut.

Men vind haar op zoodanige ftranden daar fteile klippen zyn > onbewoont , vol kui-

bhfis of len , en daar omtrent Kalappusboomen (taan , hoewel men haar ook heeft daar geen

i
'"' Kalappusboomen zyn : als op het voornoemde Eilandje Milana , op den fteent-

womde Ei-
gen Zuidhoek Oma , Nubfetello , ofte drie Gebroeders, en op de Zuidzyde van Leitimor,

waar Imn by het fteene voorgebergte van Erna ; verder op de onbewoonde Eilanden van Luffa-

"oèmt
l'~

t'nie en een'ge Eilanden van Banda en Ternats , op de onbewoonde Eilandjes Tafu-

ri , B/iau, en Hiri , waar van zy den naam draagt van Cattam Hiris.
_
Zy woont in de hol-

H Ie fteenklippen, doch altijd op het land, zonder ooit in 't water te komen ; zy beklimt

h CaUffus de Kalappusboomen , welker nooten zy afknypt, en de afgeworpene onder den boom

nafpeurt , die zy dan met haar icheeren weet op te byten, en het pit daar uit te haa-

Htizygt-
ien . hier mede word zy ook gevangen. Als men een ftukje hard Kalappuspit aan

wmt." een ftokje bind, en in de gaten laat hangen daar in zy fchuilt , houd zy dit zoo

vaft dat men haar djarmede kan uittrekken,- 't welk men, alsgezegtis, by donkere

Maan moet doen , doch by aangeftoke dammers en toornen. De uitgetrokke moet

men met de handen niet aanvatten , maar met een ftok die gefpleten is als een tan-

ge , en ftraks een ftropje om 't lyf fmyten. Men moetze ook niet by malkander

zetten of hangen , of eerft de fcheeren vafl bewinden , anders zouden zy malkander

Hoe men doodnypen. Met Kalappuspit kan men haar een tyd lang meiten en levend behouden»
h
e7'in°tL ja zelfs naar Batavia voeren. Zy worden geheel gekookt,' daar na den ftaert afzonder-

vaUxhoxi, lyk geopent , de twee voorfchreve Aderen zorgvuldig daar uit genomen; het overige
>

nidt'
h

en merg als gcfmolten boter , nevens het vet onder de lappen i'chuilende , word met pe-

gebruikt.

per en aZyn Qf iemoenfap tot eene dikke fauflè gemaakt , daar onder men dan mengt

het witte vleefch uit de pooten en Icheeren, en zoo t'zameneet. Dit word voor een lek-

De Cbmee kerny gehouden , die men op Heere tafels brengt j inzonderheit zyn de Sinezen groote

zen groote liefhebbers daar van , dies men voor een goede Krabbe wel een quart Rykfd. moet geeven,

jSrvZ'. en voor eene middelmatige een fchelling. Daar zyn 'er egter , zoo wel onder ons als andere

r. ,i Natiën, die fchroomagtig zyn deze Krabbe te eeten , en dat niet zonder reden , overmids
Irevaarlyk ooi

i
-

%
te eeuti ze de kennis niet hebben om 'er den voornoemden witten draad uit te neemen , die on-

i'ere/jt'""

1

voorzigtig gegeeten zynde, eene groote benauwiheit en duizeling aanbrengt, doch,zoo veel

7Zn"leel
ml bekend is , heeft hy niemant belchr.digt; en indien het dan al gebeurde, dat

aua,ts; zich iemant qualyk bevond door 't eeten v.n deze Krabben , heeft men ge-

iUrtt- rede middelen daar tegen : want neemt de wortelen van den Tapaja-boom, of die van

V- Sirtboppar, een van deze beide met Water gewreven , t'zamen met zw rt Calbahaar,

en dit gedronken , zal alle fchadelyke koft weder doen uitbraaken , zoo ze noch in de

maage is, en voorts zyne fchadelykheit beneemen.

Verfoeide
1 ^en oor'Prong ' en voortteelen dezer Krabbe zyn verfche :de gevoelens; want

gevoelens veele beweeren datze afkomftig zyn van deCancellis , dat zyn kleine Krabbetjes, in 't

VZ-teeling Mal. Cuman genoemt , die in flekkenhuizen woonen , waar van zie hier na. En ze-

metdeCm-^a men vind onder de gemelde Canceliis die groote gelykenilTe met de jonge Beurs-
cellnverge-

, « ï i j 7/-

leien. krabben hebben ; doch kan ik deze meenmg niet byvallen , dewyl de tancetli op

ürpenl allerlei ftranden in menigte , maar de Beurskrabben zoo zelden, en op weinig plaat-

reaen zen gevonden worden. Verder heb ik ook aan de Beurskrabben haare eige Eyeren gezien

:

waarom. ° .. . p.

Haar eyeren als mede Beurskrabbetjes gehad, die kleender waren dan de grootlte Lancelli, ook tul-

sZnZ fchen beide een merkelyke onderlcheid befpeurt : weshalven ik oordeele dat deze Krabben

gezien
, naare eige voortteelinge hebben , zynde daar in gelterkt door het bericht der Inlanderen,

enzynoor- o o * f A>
deeldaar die deze Krabben vinden op en in zoodanige klippen , daar geene Lancet/i omtrent zyn,

Roe.
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Rochefort Hi/l. Antill. Lib. i. Caj>. 21. in 't derde Lidc befchrijft de Krabben Bour- Dezelve

pres , willende mede Beurskrabben zyn , dewelke in de Antillis zig in de Bergen qbjHnww"
houden, die vervaerlyke fchaeren hebben, waar mede zy redens malkander kletzen ^Xs"

1"" R°'1"'

of het gewapende mannen waren, en jaarlyks eens in volle flagordre van de bergen naamt

afdaalennaar de Zee, om haare eyeren aldaar te leggen, &c. Maar men kan uit de be-
B°'"~l"'"'

fchryying niet bemerken, datze in gedaante of coleur met onze Beurskrabben over-

eenkomen, zelfs onder die veelerlei Coleuren word geen blauw geltelc, gelyk de on-

ze meed zyn.

De bovengaande Beurskrabbe moet men noch in zout, noch in verfch water laten

komen , want daar in ftervenze ftraks. Ook gebeurt het zeer zelden i dat men haare

eyeren by haar vind. Als men de Krabbe omkeert, dat de beurs boven komt, en vin«,»r.» by

achteren aanziet gelykt zy zeer wel een gewapend Man , daarom hy aldus omge- ®°"^t'i?
keert in de figuur den naam voert van Don Diego in 't volle harnas. harmfih

genaamt

Cancer Crumenatus ficc. of Don Diego in 'f volle Harnas letter H. is dezelve van boven , en letter I van
W°'

een andere zyde; z.00 datmen z,yn gejlcllbett en beurs kan zien op de Plaat iVJ . IV.

VI. HOOFTDEEL.
Van de Cancer Saxatilis : Cattam j3a!u.

E eigentlyke Krabben verfchillen in fatfoen van de Kreeften , of om datze Zie de

rond, of naar de zyde langwerpig van lyf zyn , en haren gang overdwars nee-^"'jj
v '

men. Myn voornemen noch vermoogen is niet om alle de foorten van dit Ondöfeheil

flag te befchryven , dewylze zoo menigvuldig zyn , maar alleen de meeft be- en

kendfte, die my voorgekomen zyn ; en die ikverdeele in eetbare, en fchadelyke. On- Kr"f""'

der de eetbare munt uit in deugd de zoogenaamde Cancer Saxatilis, of Steenkrabbe;

zy zyn van een gemecn'en bekent fatfoen, rond van lyf, omtrent een halve voet

breed , min of meer , het voorfte deel des fchilds heeft aan ieder zyde negen tan-

den als een zaage, daar na twee groote gaten daar deoogenin ftaan, en tuflchen bei- £^,7
Sa~

de noch zes kerven met twee korte baarden. Het fchild is dun en bros , op den rugge

wat bultig als een borftftuk , voorts effen. Zy heeft twee groote fterke fchaeren,

dik van fubftantie en glad , waar van de eene grooter is dan de andere , en aan de twee

knypers breede ftompe tanden als baktanden , voorts aan weêrzyden acht pooten ; den Ondef-

ftaert verbergenze onder den buik , doch met een onderfcheid aan 't mannetje en 't wyf- {
c

tfjj"fe„ <
t

je , want de ftaert van 't mannetje is kleen, fmal , en legt in eene keepe des mannetje

buiks, doch dat men hem opligten kan; maar die van 't wyfje is grooter, en van den™
' ,,v

-
,,i '

buik los, waar aan men op zyn ryd de eyeren hangen ziet. Het hol des lyfs is uitge-

puilt met een wateragtig bruin vogt , als bloed , aan het buikblad hangt een haai-

rig mager vleefch tot het eeten niet dienende , maar aan de kanten heeft hy een wit

en geel vet, bequaam om te eeten. Het befte vleefch fteekt in de groote fchaeren en'ue'n'Lr

en in de pooten; in den ftaert is niets bequaam : de levende is donker grauw of zwart-
'''&'"»."•

r
. .

aaHvntitt»
agtig, maar de gekookte word eenpaarig licht rood; zy is niet op alle tyden goed etidermmiM,

vol van vleefch , fchikkende zig naar de Maan ; want zoo lang de Maan waft vind

men niets dan ilym en water daar in ; maar by volle Maan is hy vol vleefch en vet,

't welk daar na al lengskens weder afneemt, tot een dag voor de nieuwe Maan, wan*

neer hy weder vol is.

Deze heeten in 't Lat. Cancer Saxatilis : in 't Mal. Cattam Batoe , om dat zy een /ƒ„,

donker grauwe koleur hebbende , een Heen gelyken. '" "d'"
s daar van,

B Zy



io D' AMBOINSCHE
zy houden zig op aan moerailige plaatzen, daar kleine fteentjes en grof zand on-

der gemengt zyn , inzonderheit omtrent de wortelen van de Mangiboomen , by de
uytgangen van de Rivieren, zoo wel in als bilytcn het water: doch is 'er een mer-
kelylc onderfcheid in de fmaak, die verre zoo goed niet is aan die enkel in't flyk

f^Jê'L
woonen ' als aan die in ft«nagtige plaatzen, en by een lopend water zich ophouden.
Zy worden in't gemeen voor de befte gehouden om te eeten. Men vangt ze met de
handen, fteektze met harpoenen j doch de meefte kan men bekomen met een vierkant

En hoe ge- fchepnet , omtrent een vadem breed, Tejang genaamt, 't welk men met de vier

3, hoeken aan ftokken vaft maakt, dat men het opligten kan. Dit Tejang legt mén, by
laag water, plat op den grond r.eêr, aan de kanten meteenige fteentjes bezwaarende,
en in het midden eenig aas van hoenderdarmen , of Calappuspit. Als het water nu waft,

zoo kruypt de Krabbe naar dit aas , en blyft met haare pooten in het net verwart han-

gen, het welk men merkt aan de boey Tan ligt hout gemaakt, die men aan het net.

bind en op 't water laat dryven.

Cancer Saxatiles. Deeze afteekening ontbreekt, doch de Heer Doteer D'Acquet beeft ons d' afbeeldim toe-
gezonden. Zie de Plaat AT». 5. letter M. K. en L. beboerende tot het IV. Hooftdeel.

Van deete

Krabbe
zyn twee
{oorten, zie

de plaat

N°. VI.

letter N.
«•Gr"

*

I. Caneer

Marinus
L.cvis.

Haarge-

Jlalte.

II. Caneer

Marinus
Sulcatus,

fgevoorde.

Haar ge-

jïalte en

grootte.

Onderfcbeit

van 't man-
netje en V
wyfje.

Hoe gevan-
gen war-

VIL HOOFTDEEL.
Cancer Marinus : Cattam Aijam.

DEeze Cancer Marinus, of eigentlyk Zeekrabbe, verfchilt niet veel van de
voorgaande Cattam Batu-, zoo dat ze de gemeene man ook onder malkan-
der verwart, doch ik heb ieder zyn byzonder Hooftdeel Willen geeven. Zy
is verdeelt in twee foorten , te weeten : i . Cancer Marinus Latvis , of effene.

2. Cancer Marinus Sulcatus, of gevoorde.

I. Cancer Marinus La-vis, of effene, is klecnder dan de voorgaande, aan de kanten
maar met zes tanden of fpitzen , daar 'er de voorigc negen heeft, die ook fcherper , hoe-
wel korter zyn. De tangen van de fchaeren zynlanger, fmaller, en binnen fynder ge-
tant. Het fchild is aan de meefte efïèn, uyt den grauwen donker groen. De red is

als aan de voorgaande.

II. Cancer Marinus Sulcatus, wiens Schild een dwars hand lang en breed is, doch
altyd breeder dan lang, is over den fchild dwars gevoort, die als ribben uitfteeken ,

doch niet hoog, zommige draagen ook Schulpen en Oefters op haare ruggen vaft ge-
groeit. Rauw zyn ze mede donkergroen, gekookt rood, eenparig van coleur, aan
de kanten hebben ze vyf tanden als een zaage tot aan de oogen , met klcene korte

baarden; zy hebben acht pooten, waar van de zes voorfte in fpitze klauwen eindi-

gen , en de agterfte in langwerpige blaadjes. De fchaeren zyn gevoort en doornag-
tig, aan de fpits wit, daar agter een zwarte band , het overige als aan *t lyf ; het

mannetje heeft een fmallen ftaert onder den buyk vaft ; zy komt nooit op 't Land
maar blyft in Zee, doch word by aflopend water op den ftrand, in de kuilen en ftee-

ncn betrapt, of anders met treknetten gevangen, en is bequaam tot fpyze. Doch
ïs't waar, dat de Ervarenheit ons heeft geleeraart, dat'er, onder alle deeze eetbaare

Krabben, ook zoodanige zyn, waar van de Eters zich quaalyk bevoelt hebben. Dit
gebrek moet men geenzins 't geheele geflagte toefchryven , maar de eene of andere
Krabbe in 't byzonder, die, by geval, van eenig fchadelyk hout of vrucht gegcetcn
heeft

, gelyk onder anderen verdagt zyn de vrugten van den Arbor excaecars , die zeer

wel de korrelen van Cataputia gelyken; Immers ik weet dat Sardynen en andere Strand-
vnTcn, deze korrelen gegeten hebbende, bevonden wierden bitter van fmaak tc zyn

,

en den buyk te ontftellcn.

Dcezc
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RARITEIT-KAMER. IBoek.n
Deeze Krab heet in't Latyn Cancer marinus. Belg. Zeekrabbe. Mat.Cattam aijam, h„„ t,„a.

en Uccu manu, dat is, Hoenderkrabbe , om dat haar vleefch zoo fmaakelyk is als ^Mifu
hoendervleefch. 1 1. Cancer Marinus Sukatus , om dat hy over 't fchild gevoort , taalm -

en mofchagtig is; Ambons. Thu hatan, dat is, Cattam Caju, of Blokkrabbe i omtVanm'"
dat hy zig veel ophoud in oude verrotte blokken , of boomen die in Zee dryven.

Cancer Marinus Lsvis. N. en Cancer Marinus Sukatus. O. d''Afbeeldingen m door den Hctre Ballor
D'Acquet ons toegezonden, en tol vervulling van de Plaat No. V I noch een Amionienfihe ; zie letter P.
Dit is een andere foort van de Cancer Marinus Lxvis; doch heel raar.

VIII. HOOFTDEEL.
Van den Tagurus %eidjungan.

DE gemeende onder de eetbaare Krabben, is de Steekelkrabbe , dus genaamt 1 i ,

van de twee lange doornen die hy aan de zyden heeft. Het fchild is over-
dwars langwerpig, van 't hooft tot aan den ftaert, die vier dwars vingeren %\f

flMt

lang, maar zes vingeren breed is, met fcherpe kanten aan de zyden, welke
l'"erS"

ieder een uitftekenden doorn hebben: van daar tot de oogen toe heeft zy zeven of acht™°T
tanden. Het fchild is aan zommige glad, aan zommige korrelig, als Segryn leêr

,

ook hebben zommige op den rugge drie groote plekken , als oogen; in de verfche
bruin, in de gekookte hoog rood. De Schaeren zyn redelyk lang, uit twee leden
gemaakt, waar van het voorfte gevoort, en doornagtig is, m twee lange tan-en zig
verdcelende, die van binnen veele fcherpe tanden hebben. Het agterfle Iidt°is aan
dë bovenkanten ook doornachtig. De andere acht pooten zyn als aan dc gemeene
Krabben.

Deeze Krabben heeten in \ Latyn Pagurus. Mal. Reijjungan , Reidjucan, en Rin- Haa„ fcduRmdu, in't gemeen ook Cattam bulan ; Amb. Leytim. Tatallan , van de gelykeniife •"

der uitgebreide vleugelen des vogels Tallan, dat ,s, Scheer-vogel. Zommige noe'ZÉ*?'
men hem ook Hju manu, 'twelk eigentlyk de voorgaande Krabbe toekomt. E»"'l<-

Pagurus ReiJjungan. Zie de Plaat VII. letter R.

nen wa
om.

u
IX. HOOFTDEEL
Fia den Cancer Lunaris : Cattam 'Bulan.

It het geflagt van de voorgaande , is mede de Cattam Bulan , doch kleen- Cncer
der, twee dwars vingers lang, en wat breeder. Haar Schild heeft **« fffi£
de zyden twee regte doornen , van daar tot de oogen zyn de kaken fvn V^L

'

— - ;
letter S.gezaagt. De fchaeren zyn kort, dik en fterk , aan de bovenzyde doorn- k'Ir

agtig. Het fchild heeft op den rugge eenige wratten , of uitftekende peu'kelrjes , c.n^1 ™
is daarenboven met roode plekjes, als mazelen, gefpikkelt. Het lyf is redelyk dik
en uitgepuilt, daarom zy meeft gezocht word om te eeten. Men vind ze op al der- VeMyf-
lei ftranden daar zy zig onder de klippen ophoud, en by afloopend water gevangen

pl°°"'

word. Anders verbergt zy zig in't zand, doch verraad zig zeiven lietelyk waar ze
&fce 2"

j . ii- vangen
zit

;
aewyl men gemeenlyk eenig wroeten onder de voeten gewaar word , als men op -worden.

die plaats trapt , daar men haar dan uytgraaft.

B J Haar
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Bimmitii Haar naam in 't Latyn is Cancer Lunaris, Mal. Cattam Bulan, of eigentlyk Cat-

'de

V
tadcn* tam Bulan Trang, en zoo in 't Ambons , TuHulamRita, of korter , TulanRita, dat

is, volle Maans Krabbe, om dat zy meeft gevangen word by den fchyn der volle

Maane ; als men een T)ammar op het ftrand zet , daar zy met trappen naar toe kruipen

,

zelfs onder het zand, daar men haar onder de voeten wroetende voelen kan.

Cancer Lunaris. Zie de Plaat VII. letter S.

X. HOOFTDEEL.
Van den Cancer Caninus : Cattam Andjin.

De Camer ~W~"^k E Hondskrabbe is twee duimen lang , en wat minder breed , wat vierkantig

ïaarê'imt I I naar aSteren toefmallende , dik van lyf met effene kanten ; levend , zwart

u en ge- J _J bruin ; gekookt , uit den rooden paars. Heeft acht gemeene pooten , waar

van de twee voorde leden haairig, en aan de kanten fyn gezaagtzyn. Dc
fchaeren zyn kort , dik , en fterk , van boven effen , en dc tangen wit ; de flinker aan

het wyfjen is grooter dan de regtcr. Aan 't hooft is zy ook effen, met pas kennelyke

baerden, en de mond wort bedekt aan ieder zyde met twee breedagtige pooten, voorts

de buik effen , en verbergt van binnen redclyk veel vleefch , inzonderheit veel vet ofte

eyer-ftof. Zy houd zig zoo wel op 't land als in 't water op , doch meeft onder de

l'Jpea

'" * flippen ; en als men haar op 't lyf komt , verbergt ze zig in 't zand. Zy is fnel

me vm van loop > en fterk in de fchaeren ; zyn eetbaar , doch met onderfcheid , want die zig

Jfy- te veel op'tland ophouden, worden zoo goetniet geacht, dan die men onder de klip-

pen vangt, by aflopend water. De oogen zyn aan 't voorfte eind rood, met wit om-

vangen, aan de zyde van 't fchild is zy ook witagtig.

Haarde- Haar naam in't Latyn is Cancer Caninus . Mal. Cattam Andjin, dat is, Hondskrab-

"vi'rfiéïde
De ' van naaren Ihellen loop; Amb. Leitim: Hyu Sarijfa Toëti, tot onderfcheid van

taaie*. Hyu Sarijfa, die rood uit Zee komt. Daar beneven, Tu Mattacau, van haare roode
£»uw- 00geI1) enHytiAJJb: op Hitoe, Lilu Maolo Tal', dat is, Kanariskraker.

Eet tweede De tweede foort is kleender , maar vierkantig , een duim lang en twee breed , met

effene kanten en hooge zyden. Dc oogen zyn raar geformeert, want onder zyn ze

fmal, waar op een dik knobbeltje ftaat, zynde het regter oog , en daar op weder een regt

hoorntje , zonder merkelyke baarden. De regter fchaer is veel kleender dan de flinker

,

die kort, breed, op den ruggc korrelig, en aan dc kanten gezaagt is, aan de uiterfte

tippen zit een zwart flipje. De agt pooten zyn zeer lang, dun, en als geklauwt : Op den

rugge heeft hy een Charaöer als een H. en onder dc H nog twee andere puntjes , rood

m'fjaM en wat ingegroeft, een fmalle kleene ftaert in een groeve, daar onder twee kleene

'baar'"'
h°ornt

j
es als een klauwe i vergraaft zig in 't zand , is eetbaar, en heeft veel vet ; de ko-

leur is aan dcrauwen grauw geel, aandegekookten doods bleek. Zy is nog fneller van

loop dan dc voorige, zoo dat men haar reekenen mag onder de Hippos van Ariftotells

,

dat kleene krabbetjes zyn, die zoo fnel op den ftrand loopen, als of het paerden wa-

ren. Zy voert den naam met de voorgaande, doch tot onderfcheid mag men haar noe-

men Hanfze krabbe van de letter H.

De terfte De eerftc foort heeft acht haairige pooten , en een plek op de borft van kleene haairt-

meimT jes ' als fluweel; zy heeft zulk eene fterkte in haare fchaeren, dat ze eenen Kanarynoot

Zy faifaxopkraaken kan, het welk zy met de voorgaande Beurskrabbe, het wilde Zwyn , enden

Vogel Cacatoca gemeen heeft. Zy beklimt ook de Kalappusboomen , en weet hunne

2^v jii^idlvC h aare
Morde aar-

, , . .

dc min nolle gangen tot onder de Woonhuizen; daar ze dan by nacht uit kruipt , en een groot
de huizen. _ i _

gewei t
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gewelt maakt. Zoo weet zy ook de Hoenderen te bekruipen, dezelve by de voeteh tc Bchmft

Vatten, en naar haar hol te fleepen, waar door dat geraas komt, *t welk men zomtyds fe
^°'"de'

by nacht in de Hoenderkotten hoort. Als men heet water in haare hoollen giet, moet
zy daar uit komen. mfê

Op onbewoonde Eilanden , inzonderheit op Luffafinjoe , zyn deeze Hoenderkrabben
zeer groot, met een dik , bultig fchild, en fchaeren die ruig, en een hand lang zyn,
aan'tvoorfte lidt rond en korrelig, meeft op de Tandang ftruiken zich ophoudende,
en oneetbaar.

Cancer Caninus. Dé afbeelding ontbreekt.

D

XI. HOOFTDEEL.
Fm den Cancer %amformU.

E Cancer Raniformis, is een zeltzaame Krabbe, omtrent vier duimen lang.tW/c,
en by 't hooft dne duimen breed, beftaande meeft uit eene bolagtige ruc»e-'"

>r
f"/'

fchaal, over al bezet met ruige en fteckelige puntjes, cn by de fchaeren ^
V.

loopt ze fcluelyk inwaarts, en wort fmaller. De ftaertis kortenlooptfchie-»
lykaf, beftaande meeft uit twee kennelyke leden, eindigende in een fmal fnuitje, dat «-araan
zy onder den buik verbergt, en daarom fchynt ze zonder ftaert te zyn gelyk een padde
Aan 't hooft is ook niets te kennen, dan een kleenen mond met korte baartjes bezet, en
daar boven op is de fchaal haairig, ter wederzyden met kleene korte oogen. De voor-
noemde fchaal is vuil wit, aan de kanten fcherp getantj of gezaagt, en gelyk een dik
bladt, eindigendein twee korte nypers. Daar agter volgen , ten wederzyden , driepooten
van eene byzondere gedaante, aan de kanten haairig, en eindigen in een langwerpig
hart, mede een blaadje gelykende. De twee agterften zyn mede plat en haairig, en
haar hartje is wat krom, als een fikkei uitwaarts ilaande, en den ftaert befchermende.
Aan ieder zyde onder de fchaal heeft ze een geut of kloove, daar in zy de zes pooten w
verbcrgen kan. Zoo trekt zy ook de fchaeren zodanig onder het lyf , dat men fchierjSfe
niets bekennen kan, wanneer zy dan recht eene padde gelykt. Zy is in Amboina niet'™"*

'*'

veel bekent, en men vint haar op de vlakke en fteenige ftrand van Loehöe: of zy tot£ËL
heteeten bequaam is, kan ik niet zeggen, immers d'Inlanders zyn fchroomaettó haar
te nuttigen. ° &

Haar naam in 't Latyn is Cancer Raniformis. Mal. Cattam Codoc. Amb HyuAllaac BeHaal"'KR
gemeen met andere.

'
'?
tic taaien.

Cancer Raniformis. Z,e de Plaat Vtt letter T. daar men kaar van boven m, en letter V. van onderenwegen, haare vkuamhett hebben ynodiggeagt haar dus tweevoudig ,e vertoonen. Zy ,s ons mede toe-gebonden door den Hcere Doftor D Aquet. '

XII. HOOFTDEEL,
Van den Cancer Terrejiris tenui tejla: Cattam DaraL

E Landkrabben zyn mede van verfcheide foorten, waar van wy in dit r«Jbkié
Hooftdeel de dunfchaalige zullen befchryven, waar van zommige mede^r'7 ,

in 't water gaan. K(K
8 i Cancer
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Cancer Rul/ris Oculis : is uit den ronden wat langwerpig , ongczaagt , op den rug-

ge gefchüdert met bleekgeele bloemtjes. De oogen in de levendige zyn rood als

Robynen, heeft twee korte dikke , rondachtige, en gladde fchaeren, met korte tangen

,

aan 't uiterfte een weinig zwart, op de fchaeren zwarte flipjes, met acht korte en

dunne pooten, alle met klauwen; woont mede in de klippen.

Haar naam in 't Latyn is Cancer Rubris Oculis-, Amb. Leytim. Hiu matta con, ge-

meen met de voorgaande Cancer Canintts , doch welke naam eigentlyk deze Krabbe toe-

komt , om dat haare oogen veel rooder zyn dan van de andere. Zy worden met de
voorgaande voor Landkrabben gehouden, en alsze omtrent den ftrand gevonden wor-

den, en dat ze een effen fchild, en geene haairen hebben , wordenze zomtyds gegeeten

,

't welk dikwils mislukt; want op Hitoelamma is't by mynen tyd gebeurt, dat een

Vrouw met haar dogtertje niet meer dan de fchaeren van zoodanige Krabben (men
oordeelde dat het de voorgaande Hondskrabbe was , andere zeggen den Cancer norius')

gegeeten hadde, en dood by'tvuur gevonden wierden, hebbende de ftukken van de

Krabben noch by haar leggen. Anders dc algemeene tegenbaat voor alle zoodanige

Krabben, is het fchraapzel van zwart Accarbahar. De wortelen van Siriboppar , van

Tijfang Swangi , en van het fnygras Lalan gedronken , of met Pinang geknauwt , en

het fap ingezwolgen , die deeze fchadelyke koft door 't braaken weder doen

overgeven.

De Cancer Villofus is een ganfeh ruige Krabbe, langwerpig van lyf > twee en drie vinger

breed , en een duim lang , het fchild gantfeh bedekt met grove borftels , als of het een Zeé-

appelwas, rond en effen van buik. De fchaeren zyn mede ruig , korten dik, heeft

zwarte tangen en acht korte pooten. Men houd hem voor een medefoorte van de

groote fchadelyke; is niet eetbaar , woond in 't zand onder klippen, zyn alle rond van

buik , en den ftaert vaft daar aan.

Haar naam in 't Latyn is Cancer Villofus , Mal. Cattarn Bulu, Amb. Tit Huta, dat

is, Cattam Rompot, van de ruigte die hy over 't lyf draagt.

Cancer terreftris, tentii tefla. Van deeZje zyn veetderlei foorten, dothalzoo de Schryver om geen Afbeeldingen

beeft toegezonden , en men ook die niet heeft konnen magttg worden , hebben deiJive hier ook niet vertoont.

XIII. HOOFTDEEL.
Vin den Cancer Vocans : Cattam Tangel.

De Ciineer
^1 Eze Krabbetjes behooren ook onder de Hippos, maar zy zyn fchaars, een duim

ILmr ft D breed lang, fchier vierkantig, voor breedft, en achter toefmallende, met

effene kanten. De gekookte word niet rood, maar blyft blauwgroen. De

'plaat x. oogen fleeken verre uit , aan dunne fteelen; hebben acbtgcmeenefmalle en glad-
litterE. de pooten, twee zeer ongelyke fchaeren, waar van die aan de rechter hand veel grooter

is dan het lyf, aan de kanten en aan 'tvoorfle lidt fcherp, op den rugge korrelig, cnvan
binnen met fcherpe tan tjes. Het fchild is wel bultig, doch glad; de nypers van de fchaeren

hebben al tyd een ander koleur, en zyn ofgeel, ofrood; zoo is ook de bovenfle nyper lichter,

Haarwoon- of witagtiger dan de onderfte. De fchaer aan de flinker zydeiskleener dan eenigepoot,

met twee fubtile knypers. Zy woont op vlakke zandige ftranden , en by aflopend wa-

ter ziet men haar geduurig met de grootfle fchaere boven 't hooft zwaaijen, als of zede

h eetbaar, lieden roepen wilde, en als men haar bykomt, zoo verbergt ze zig in 't zand; zyisdik

van lyf, en eetbaar.

CamerVo- Haar naam in 't Latyn is Cancer Vocans. Maleits Cattam Tdngel , datis, deRocper
om reden, als boven.

Het
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Het fchild aan den rauwen is meeft zwartachtig, met witte puntjes als Charaiters,

en de lange oogen kan hy ter zyden in zekere keepen leggen. Hy kan zoo fnel loo-

pen, dat hem een menfeh qualyk kan achterhaalen, en als men hem op 't lyf komt,

zoo vergraaft hy zich zoo ras in 't zand , dat men hem met uytgraaven qualyk betrappen

kan. De menfehen verachten ze tot de koft , om datze zoo kleen zyn , maar niet de h uki

Eenden, die de kleenfte najaagen, opgraaven , en inflokken. De Mippi worden befchre-
""aar-

ven by "plinim- lib. 9. cap. 3 1. Arifteteles.Mb.Af. Animalhm noemtze Hippe as , dat is , v7rfrhe"?L

Ruiters , zy zeggen beide dat men ze vind op de ftrand van Phankien , doch Bdlonius s™h*ers

heeftze op de zandige Syrtib'us gevonden. \emume.

Caticer Vacant, Zié de Plaat X. letter E.

XIV. HOOBTDEEL.
Van de Cancer Spi/iofus > Cattam Haduri.

It zyn lelyke foorten van Krabben , waarvan wy twee foorten in dit Hooftdeel Caacet

befchryven. De eerfte foort is rondagtig van lyf als een Spinne, twee en drie /f™^
vinger breed van fchild, achter breed cn rond, voor wat l'malder, alwaar I

f""
r

. .
daantc.

aan 't hoofd een lapje afhangt , in twee hoornen verdeelt, gelyk de kop zie deplaat

van een Springkhaan, aan de zyden met noch eenige kleendere dorens; boven dit lapje
VJ1'

ftaan noch twee uitfteekende dorens of hoornen , en daar agter over 't geheele fchild

noch veel andere mindere, zoo dat hy geheel doornagtig is , vuilgrauw en altyd met

mofch bedekt. De pooten en fchaeren zyn mede doornagtig ; het lyf is meeft uitge-

vult met eene vuilbruine vochtigheit, en weinig vleefch, daarom zy niet gcgceten£™"

word. Men vind haar op ftrand by aflopend water onder de klippen, maar nooit op Haar ver*

't drooge land.

Haar naam is in't Latyn Canccr Spinoftts , Maleits Cattam Baduri, Amboins Leytim:

'yhtt of hjüt makeku huta-, dat is, Tickol rompot , of Mofchdraagcr , by andere Hyu E" h""~

hatn talae, om dat hy in dc hollighcit van de Koraalfteenen woont, inzonderheit als vtrfcbeiHh-_ 1

taaien.
et in zee waait

De tweede foort van de Cancer Spinoftts , is de Longimanus , een lelyk en affchuwelyk D' fi°rt.

dier, wiens lichaam mede een Spinnekop gelykt , ontrent twee duimen breed, achter

en voor fmal , mede met een overhangend lapje of fnuit aan 't hooft , in een ftompe fpits

toeloopendej het fchild heeft achter drie bulten, en is daarenboven vol korte doornen «w/
en wratten, die aan de levenden altyd met mofch en andere vuilighcit bedekt zyn, dac

men hem qualyk bekennen kan. Aan den buik heeft hy een diepe keep, daar in hy

den ftaert verbergt , een fmalle borft , en daar aan 8 korte pooten. Behalven die

heeft hy noch twee ongeméene lange fchaeren , zoo dat de geheele Krabbe niet dan ^„jrr^j.t

fchaeren fchynt te zyn, gemaakt van twee lange en een kort lid, ieder lid vyfj zes, etxf'hairin

meer duimen lang , een vinger dik, cn fchicr driekantig, Waar van de binnenfte korre- Krabben:

lig zyn , dc derde of buitenfte is doorgaans met ftompe doornen bezet , zommige —
hcel

groot, zommige klcen , en de groote vèrdeelen zich in andere mindere, ook mét

mofch bedekt. Het voorfte lid eindigt in een korte fchaer , waar van de onderfte
e&r°'"'

tange nederwaarts geboogen ftaat ; de koleur aan beide foorten is vuilgrauw , of

rookachtig , word ook nooit rood aan de gekookte. Deze laatfte houd zig meeft op ijoudwb

den grond van de Zee op , dies hy zelden gevangen werd ; hoewel hy zomtyds in de '* ***

Bobbers kruipt , en ook wel met de netten opgehaalt word. Men vindze zomtyds zoo

groot , dat de uitgeftrekte fchaeren meer dan een elle beftaan , en de Viftchers hebben

een affchouw daar van, als voor een leelyk Zcegedrogt , weshalven zy hem gemeenlyk Is "iet

, eetbaar.
weder
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weder over boord fmyten , houdende hem voor onnur , ja Ichadelyk om Ce eeten.

Haarlem- Tot onderfcheid van de eerfte , mag men haar noemen Cancer Sp'mofus longima-

*»>« ma, in 't Amboins komt haar eigentlyker, dan de voorgaande, den naam toe van

waarom. Thtt makeku huta , dat is, Mofchdragcr, waar mede hy altyd .bedekt is. Alsook

Tumaccar, dat is, Cateam duri Sagn.

Waar gt- ®e eerfte foort word veel op Amboina gevonden , inzonderheit by JFeynitoe op

«wak* vlakke ftranden , van zand en kleene fteencn gemaakt , en word voor eetbaar ge-

houden; maar de tweede, of Langhand, is in Ambt/maas inham meelt onbekent, en

werd voor ondeugend gehouden.

Em derde De Cancer Spinofia heeft noch een gemeene Strandfoort , is 2 duimen breed , en wat

langer , voor met een afhangend fchildje , als of hy een lapje over den mond

had , het achterlyf is wat breeder , en loopt rond toe , na 't fatzoen der Spinnekop-

pen. De pooten zyn redelyk lang , maar de fchaeren veel korter dan aan de Longi-

mdnia, voorts overal fteekelig en knobbelig, op den buik of aan de borft haairig.

Ee» vierde
Noch een grooter en zeltzamer Krabbe komt zelden voor den dag , om dat hy

foort. zjg diep in de Zee ophoud. Haar lichaam is 4 duimen breed , na vooren fmal toelo-

ultLtam. pende, daar men fchier niets dan een knobbelige neus, en twee kleene oogjes by

Haare ge- malkander ziet. De geheele rug is vol knobbelen , met klooven tulTchen beiden

,

ziedt' en daar in zeemofch , en kleene kraalftruikjes. Zy heeft lange ongewoone fchaeren , ie-

PlaatlX, jer (, duim lang, met diergelyke knobbelen bezet , en daar aan noch dit byzonders , dat

de twee lange leden tulTchen beiden noch een korter hebben. De 4. andere voeten

ter wederzyden , hebben haare gewoone gedaante , belulven dat ze aan 't achterfte aan

Wordvoer drie zyden met veele fcherpe takken bezet zyn. De koleur is rood en wit gefpik-

kelt ; zy heeft kleene baartjes , die zy in holle geutjes onder de neus verbergen kan.

d'Ambonezen zyn 'er zoo bang voor, dat ze haar met de fuik of vishoek ophalende,

Eu zyn ftraks weder in zee fmyten, want ze houden haar voor fchadclyk tot de koft, hoe-

«<Ww'ze Seen exemPe' konnen aanwyzen , dat ze in 't eeten leed heeft gedaan. Op Cele-

takkenbe- bes Ooftkuft heeft men ze noch eens zoo groot, alwaar ze meede voor fchadclyk gchou-
i" £ea Worden. Op haar rug en fchaeren dragenzc meerendeels 't een of andet Zeegewas,

doch meelt de witte kraalboortjes , (Lithodendrum calcarimnj waar uit men kalk btand

,

en daarom worden ze dikwils door een holle Zee op ftrand , en in (lukken gelmeeten.

Cancer Spinofus, zie de PldO-VTIl. N°. I. Cancer Sfimfis Longimams. Deze afbeelding omtrok, doch

de Heere Doüor d'AcqueC heeft twee afbeeldingen bier toe befclnkt, namentijk de Lancer Spinof/is Longi-

manui, Major. N°. 1. en AfinorN . 3. en daar beneffens een der alderraarjte Kreeften. De Cancer A-
ragnoides, zie dezelve Plaat N°.4. f»N°.f. is de Cancer Florides. De Heere d'Acquet heeft ons noch

toeget-onden een ongemeene groote Krabbe
,

by den Schtyver bekent , voor de vierde foort van de Cancer Spi-

nofus, die by ons genaamt word de Rotskrabbe , om dat dezelve in 't aanzien wel een Rots of Koraalfleen

gehkt, zie de Plaat N°. IX.

onnut gc.

houden.

XV. HOOFTDEEL.
Vcin de Cancer Floridus : Cattam jSonga.

Camer Eze is in gedaante van een gemeene Krabbe, langwerpig van fchild; fchaars

Zynge- I twee duimen lang, twee en een half breed, en dikachtig van lyf; hetfehild

'zt'depiaat tJ' 's met vee ' e peukeitjes verciert, bleek van verwe, en daarenboven met geele

VUl.No.f. plekken gefchildert, dewelke aan zommigc linien, aan andere plekken, en

bloemtjes verbeelden. Aan de kanten is hetfehild fcherp, aan ieder zyde met een hoek-

je of tand. De fchaeren zyn naar gelykhcit des lyfs dik, rond, doch kort, met peukel-

rjes en korrels bezet, als 't lyf, en daar aan de fcherpe nypers of tangen, kaftaniebruin

,

voorts
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Voorts 8 gewoone pooten in fcherpe klauwen eindigende , die mede bruin en ruig
van korte haairtjes zyn. Zy woond by afloopend water op den ftrand , en by hoog fi»

plaats.
ilffi

, j „.

—

r , «wA cji uy nooE
water kruipt zy zomtyds op de drooge klippen , daarzy by wylcn haare oude huit aflet,
die men dan zoo geheel vind, met pooten, fchaeren en al, aerdig gefchildert en dun , f«f«
dat men qualyk merken kan, waar het beeft uitgekroopen is, 't welk men echter van'""'
onderen gewaar word, lunchen den buik en den ftaert , alwaar deze leege huisjes geo-
pent zyn.

Haar naam in 't Latyn is Guneer Floridm, Maleits Cattam Bönga , dat is, Bloem- Rede»
krabbe, om dat zy onder alle het fchoonfte fchild heeft, als of het met bloemen be-fc
zaait was: De Amboneezen noemen haar mede Tu Nikimetteh, dewyl de einden van de'
fchaeren zwartachtig zyn , waarom zy onder die geene gerekentword , die de Natuur ge-
tekent heeft om niet te eeten, gelyk ze dan word gehouden voor eene kleene foort/, tó
van den grooten Zwarttant, hier na in 't 1 8 Hooftdeel befchrecven. Zy word niet ge-

K(W
geeten, dewyl de Inlanders een gemeen merkteken hebben, dat alle Krabben, wier F
fchaeren aan de nypers zwart of bruin zyn , tot de koft niet deugen , als of ze van Na-
tuuren getekent waaren.

Oneer Floridus. Zie de jlaat VIII. N°.
f.

waarom ;

g<-

tittimt

"word.

XVI HOOFTDEEL.
Fan den Cancer Noxius: Cattam Tamali.

DEze Krabben worden voorde regt fchadelyke gehouden, en zyn niet van een- Cmm
derlei gedaante. De gemcenfte verfchilt niet veel van de eetbare Zeekrab-

Nox""\
ben, doch is watgrooter en dikker van fchild , 't welk bleek ofwitachtig is , met SS*S
roode plekken en Charafters als bloemen gefpikkelt, op een andere manie/"""'*

als den Cancer Flor.dus,.wiens fchild met veele peukeitjes verciert is, maarkomt overeen Afe
met denW„fc, Haare oogen ftaan ver buiten 't hooft, en zyn rood, met groote ?f<Jflerke fchaeren, Zy kruipt zomtyds indeBobbers, doch opgetrokken zynde , word ze2Ü
ftraks weg geworpen, om dat ze voor fchadelyk, ja doodelyk gehouden word : Immersfhet is m mynen tyd gebeurt op H.toelamma, dat zekere Vroüw van een Krabbe, maar
de eene ichaer op kooien gebraden eetende, vermits ze deze Krab niet kende, bv het
vuur zittende, mflaap gevallen is, wordende daar ter fteede dood gevonden , gelykook"
haar dogtertje, dat mede daar van at , en kort daar na ook ftorf, doch alvorens m-tSSTwees de Krabbe waar van ze gegeeten hadden, waar van mede boven het XII Hooft-
deel te zien is. De Natuur heeft dan wyslyk gefchikt , dat dit fchadelyk Beeft „

'

alleen op den grond der Zee zig ophouden, en niet op den ftrand komen zoude ,
"^'1/

op dat er niet veele menfehen, die hunne koft by aflopend water op ftrand zoe-*
r Z-

ken, door befchadigt wierden.

Haar naam in 't Latyn is Cancer Noxius: Maleits Cattam Tamali: Ambo.ns, opH^w
;vt-. Ta-Umalt nn W tv,„ Til.. TT /: j . „ . r ™"art t Ti i-

^uuum j. umau: AmDOins, opLeyf, Tu-Umah. op Hitoe LUu-Vn.aU, dat is, Cancer Jnfauftr, , of fchadelyke Krab-
be, alsook Cattam Bifa, venynige Krabbe, gemeen met de voorgaande.

ming in

verjeheide

taaien,

c XVII. HOOFT-
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XVII HOOFTDEEL
V<tn den Caticer Kuber : Cattam Saliffa.

Cancer
Ruber.

Haar ge-

daante ,

Zie dc

Plaat X.
iVo.i.

Is noch

weinig

tekent.

En met
bhetroode

vlakken-

Word va$
Zommigen
voor oneet*

baar;

Eu van an-

deren voor

goet ge-

houden.

ming m
verfcheide

taaien.

of Koper

krabben.

Waarom
zoo ge-

Haar ge-

daante.

Zie de

Plaat XI,

Aft. 4.

Word voor

fchadelyk

Cattam
Catuppax,

Dit is eenzeltzaame Krabbe, en word weinig gevonden, wat grooter dan een

gemeene Zeekrabbe , 4 duimen lang, en vyf breed, onder alle de dikfte

van fchild, 'twelk glad en effen is, een mes dik, aan ieder zyde heeft het

eenftomp, hoek, of tand, noch een by ieder oog , en noch vier aan 't voor-

hooft, ftomp en rondagtig. De oogen zyn kleen , en fchuilen in kleene gaten. Het

fchild heeft onder aan den buik twee ftukken, die daar aan fchynen gezet te zyn , en

met 'er tyd als halve Maanen afvallen; de fchaeren en pooten zyn noch onbekent, de-

wyl my t'elkens de blootefchildengebragt wierden. De koleur van 't fchild is rood , zelfs

aan de levende , als zy uit Zee komt , doch niet doorgaans , want het fchild zelfs is bleek

,

maar daar op ziet men groote roode plekken, van coleur als de afgevallene bladeren van

den Boom Saliffa, of Catappan, die rood zyn als een gekookten Kreeft, waar van

de drie grootfte als dubbeltjes op den rugge ftaan, 3 kleender by den ftaert, en zom-

tyds vier, en noch 4. by de oogen. Dit teiken heeft de Inlanders bewogen, dat ze

haar mede voor verdacht houden, en tot den koftniet willen toelaaten. Immers in het

dorp Hucconalo wierd zy my getoont, dat ze aan zommige Lieden zoude fchade

gedaan hebben, die haar in den Amboinfen inham gevangen, en onvoorzigtig gegeeten

hadden; daarentegen andere Inlanders verklaarden, dat zy by haar gegeeten wierden.

Deze Krabbe heeft 11 of 1 3 roode oogen , op het fchild in 3 ryen , de grootfte als

een ftuiver. Die van Hucconalo, zoo andere willen, hebben haar ten onregte fchade-

lyk genoemt, want op Caybobbo en Bonoa word zy voor de befte gehouden , zynde

vol geel vet, en vol vleefch, hiet op Bonoa, Moele pipi, dat is, Gefchilderde

wangen.

Haar naam in 't Latyn is Cancer Ruber; Maleits Cattam Saliffa, Amboins op Ley-

tim: Tu Sariffa, op Oma Ucu Sariffa; want Sariffa noemen ze op Leytimor, 'twelk

de Hitoefen Saliffa uitfprceken , in 't Maleits den Boom Catafpan.

Onder den bovenftaanden Cancer Aneus, zoo wel als onder den voorgaanden Cancer

Noxius , behoort de navolgende , genaamt Cattam Tambaga , dat is , Cancer r^Eneus , of

Koperkrabbe, dewyl ze rood of Koperverwig is, wanneer zy uit Zee komt, niet veel

grooter dan een gemeene Krabbe, ook in gedaante niet veel daarvan verfchillende, doch

ganfch kaal van haair over 't geheele lyf, behalven ecnige zagte haairtjes beneden aan

de pooten. Het fchild is digt gemarmert met bruine oogjes, doch omtrent den ftaert

heeft zy 3 regt roode plekken, waar van de middelfte vierkant, en-de twee ter zyden

langwerpig zyn , noch heeft zy eenige verhevendheden , eene geflote Beurze verbeel-

dende, welker mond naar agteren ftaat : zy heeft twee kleene oogen , die diep ver-

borgen ftaan , tuflehen de kerven van 't hoofd , en ganfch geen baerden. De nypers zyn git

zwart, doch niet fcherp getand ; de agterfte en breedfte pooten leggen met het agterfte

en breedfte deel of lidt op het achterlyf, bedekkende het zelve tot aan den hals van de

Beurs , waar mede zy fchynen het agterlyf te befchermen. De pooten eindigen in kor-

te ftompe doorntjes. De buik is mede rood en wit gemarmert. Van deze Ko-

perkrabbe word getuigt, dat ze volkomen fchadelyk is, gelyk zy ook zelden Voor den

dag komt. Over 't geheele lyf is zy glad, en blinkende als porcelyn.

My is eene Krabbe van TuSariffa Affahoedi toegebragt, onder den naam van Tu Sariffa,

of Cattam Catappan, van de bovenftaande niet veel verfchillende, behalven dat zy zoo

rood van fchaal niet is ; de rugge is in 't midden bleekgeel van grond , ter zyden af

bruin, meteen groote roode plek midden op den rugge, en aan weérzyden noch vyf

mindere,
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mindere, alle rood, aan de kanten van de fchaal weinige korte ftompe doornen. De
buik is hoog verheven , heeft ter weérzyden vier gladde pooten , en daar aan lange zwarte,
klauwen

;
de regte fchaer is tweemaal zoo groot als de flinker , beide met zwarte tangen

,

agter bleekgeel en mede glad, de oogen fteeken niet ver uit, en zyn witachtig of bleek-
geel, voorts heeft zy geene Baerden.

Cancer Ruber. Zie de Plaat X. N». r. Ons toegekomen uilhet Kabtnetvan denUeere de Tong Be Cm-
eer A-nus, alzm ontbrak, tt om doer den Heere Dotlor d'Acquet bjgeut; zie de Plaat X I N° 4

'

XVIII. HOOFTDEEL.
Vm den Cancer Nigris Cheiis: Cattam Gigi itanu

Tr-^wEzé Krabbe is op den rug donkerbruin zonder plekken, maar aan de kanten t*mt»
fcherp gezaagt, mede zonder baerden ; aan den buik ziet men twee fchaeren*"'

CW"'

J^jr even groot, achter bleekgeel, en voor zwart, de pooten zyn ganfeb mae1^^
en fteekelig, doorgaans met twee rye korte doornen, alle bleekgeel en met

haair bezet; de twee agterfte pooten zyn zeer kleen, en agterwaarts geboogen, heeft Heef, bli»,

witachtige en heldere oogen, die by nacht blinken als Juweelen , als men met eenbran-^
dende Dammar in Zee gaat, en heeft gemeenlyk een kleender by zig.

De kleender is mede geheel bruin, heeft een fchildje met geele linien als CbS«i)teMi
vol bulten, en zoo gekrult als of het uitgefneden was, met weinige hoeken aan de kan-tew™'
ten, «n zonder baard; de fchaeren zyn aan 'tvoorfte korrelig en donkergeel met zwarte
nypers, de pooten van boven glad, van onderen haairig. Men vind ze op de Eilanden
voatAffahudi, leggendepp den hoek van Nftfanivt, daar ze inde Bobbers kruipen, enwT
van dc Viil'chers opgetrokken zynde, ftrax weg geworpen worden. "w'

De grooefte is my noch onbekent, behalven de fchaeren, die groot en fterk zyn) Is mM
het eerfte en tweede Lidt hebben aan de kanten groote uirfteekende dorens, het voor-

^"'"^

fteis ganfeh korrelig, met eenige vooren, de tangen ofnypers zyn zwart, metfeher-
pe tanden van binnen, aan de gekookte violet-bruin , maar de reft is bleekrood. Zy
word mede onder de fchadelyke gerekent , dies aan haar geld de waarfchouwmge van"'

W'

den Poëet:

Hic niger ejl hunc tu Romane caveto.

Haar naam in *t Latyn is Cancer Nigris Chelü: Maleits Cattam Gigi nam, en zoo«
m-tAmboms, Tu niki metten, dat ,s, Zwarttant, want de Maleiers noemen Gigi of

'

Tant, het geen wy Schaeren noemen.

{aar bena*

mtng in

. rjebeidi

taaien,

XIX. HOOFTDEEL.
Van den Cancer Lanofus: Cattam Bifa.

DEze zeltzame Krabbe word ook weinig gevonden , 'twelkecne wyze bcfchik-cwkmg der Natuur is, dat men haar zelden vind, en dat ze zig ophoud inde
2"^"'

diepte der Zee, want deze en de voorgaande Zwarttand worden voor de regt

ecn halve vSrt1
h°"*n

-

ZX « omtrent twee vuiften groot van lyllTbydeeen halve voet lang en breed, hoogbultig van rug, aan de kanten met 4 of 1 ftompe^r*C J
tanden, *""



20 D'AMBOINSCHË
Btargc- tanden, en het hooft loopt fpits toes daar kleene oogen digt by malkander ftaan, of

^Zk'dc in de gaten fchuilen zonder baarden , doch by den mond ftaan ten wederzyden 4 fpitze

El" klauwen, 't welk haar handen zyn. Zy heeft twee merkelyke groote en lange fchaeren,

in fterke tangen eindigende , die bloot en wit zyn , gefatzoeneertalsden bek van een Pa-

pagaai. Hetagterfte lidt van dezefchaer is, naar gewoonte, fchier driekantig, waarvan

de eene kant gezaagt is ; voorts heeft ze aan ieder zyde vier pooten , van ongclyke grootte

,

want de twee voorfte zyn de langftè, en aan het middelftc lidt wat krom gebogen, en

voor aan met een korte fcherpc klauw als een vogclpoot; de derde voet is pas half zoo

lang, en de vierde is noch kleender, en ftaat fchier op den rugge , beide gewapend met

kleene ronde klauwen, den angel van een Scorpioen gelyk, doch met dit onderfcheid,

dat d' angel van den derden voet inwaarts ziet, en dievan den vierden uitwaarts. Tegen

over deze klauwtjes ziet men noch een ander en veel korter, met het eerfte de gedaante

van een fchaer makende, waar mede zyooknypen kan, 'twelk men ook eènigzins ziet

I: inning- aan de twee voorfte pooten. De gehcele fchaal , pooten en fchaeren , zyn bekleed met een

vuilgrauwe mofchagtigheit, in 't gevoel als wolle laken, doch aan de kanten , fchaeren , en

pooten , wat ruiger, als borftels, en deze wol hangt haar zoo vaftaan, datmen die maar effen

affchrapen kan , daar onder ziet men dan de fchaal , doorgaans dood bleek, op den rug

en aan de fchaeren rcdclyk dik; binnen heeft zy geen byzonderlyk vlccfch, maar is vol

van een bruinzwarte vochtigheit, die het water paers verft, als men haar kookt. Het

Eh Icchk is een leelyk beeft van aanzien , en word voor fchadelyk gehouden , weshalven de

ztV*"~ Viffchers haar in de Bobbers krygende , ftrax weder in 't water fmyten.

HMrvrr- Haar naam in 't Latyn is Cancer Lanofus ; Maleits Cattam Bifa , dat is , Cancer
ftbcdebc- yenenatHS In 't Amboins Th Teku hittta, dat is, een Krabbe die gras of mofch
ntimmg. o

draagt.

Enword Onze Amboineezen , zoo Chriftenen als Moorcn , houden haar voor fchadelyk , eh fmy-
Tiouronmtt .

gclxuicn. ten zc weder weg, als ze hem vangen, doch zoo niy dunkt komt dezen afkeer meer

wegens haare leelyke gedaante, dan uit ervaring. Want daar zyn Natiën die haar zon-

a^'nle'ren"*
^er fchroomop kooien braaden en eetcn , al het vleefch van 't zwarte bloed afzonderen-

de», de. Dit doen de Inwoonders van Bonoa en dié van Serua. Op de zelve wyze heeft

^ men genoegzaame ervarenheitj dat den Visopblazer gegeeten zynde, doodelyk is, noch-

uwdtn. tans zyn 'er veele die hem zonder fchade eeten , als ze maar wceten 't vleefch af te zon-

deren van de (lymerige aderen, waar in de fchadelykheit fteekt. Men hebbewel aan te

7ói gud: roeden , fa a t
s men in dit Boek zegt eenige Krabben venynig te zyn , zulks gefchied

naar de gemeenet hoewel dolende manier van fprecken, want ze zyn niet vergiftig ei-

gentlyk genomen, maar hebben een worgende en duizelig makende kragt, die menzom-
tyds met enkele Siroop van Suiker, of eenige vettigheit verdryven kan.

Voorval In 't jaar 1692 wierd'er zulk eene kleene gevangen, die met haar 4. agterfte pooten

T/vfc"
r" een Zeegewas, Bafta Lant , aan 't eene eind kruiswys en zoodanig gevat had, dat het

Krerft. op haar lag als of het daar op gegroeit. was , en zy bedekte zig daar mede als met

een fchild: Zy was in een Bobber gevangen, en als zy een tyd lang droog lag, zoo

fchuimbekte zy , en wierp veele hooge blaasjes op, gekoleurt als fchuim van klaar

zeepfop.

Eenmdcrt Een andere diergelyke Krabbe had haaren gehcelen rug bedekt met een Zeegewas , van

'gltJq"lm ftbftaotie fpongieus, en in veele ftompe fpitzen of lappen verdeelt, gelyk een koraal-

rngte-
fteen, daar een takje van zwart Accarbaar doorliep. Het fchynt dat deze Krabben

met haar ruige ruggen verfcheide dingen konnen vatten , en aan zig vaft maaken , ftee-

kende zomtyds haare agrerfte pooten in deze fpongieulè gewafïen.

Cancer Lanofus. Zie de Plaat XI, N°. r.

XX. HOOFT-







RARITEIT-KAMER. I Boek. 21

XX. HOOFTDEEL.
Vdn den Cancer Calappoides : Cattam Ca/appa.

CAttam Calappa heeft de gedaante van een gebroken Calappus , dótli veel breeder 'CanarCa-

da'n zy lang is, te weeten 4- en f düimen breed, cn fchaars twee lang, gely- '"fP""1"-

kende een fchuitje, of een lepel uit een Calappus'dop gemaakt, op den rUg^™"
overdwars een weinig gevoorentj bultig en bleek van koleurj zoo wel rauw

als gekookt. Het fchild hangt ter wederzyden met een groote lap over, zoo dat hetjSjJ

- **

van onderen meeft hol is, met een fmalle bord: , daar 8 korte en fmalle pootjes aan (taan , Zie de

maar de fchaeren zyn zoo veel grooter, en Van een byzonder fatzoen, gelykende 't
*

!'

handje van een kind, breed en dun aart den voorften kant, met eenen gekartelden uitftee-

kenden hoek , gelyk een Haanekam , met twee kleene doch fcherpe nypers. Zy (trekt de

fchacren nooit regt i!it, maar kan dezelve met alle de pooten onder 't fchild zoo verber- Lam^
gen , dat men niets daar van zien kan , als zy op het ftrand ftil zit. Daar is zoo wei-

lmme-

nig vleefch aan, dat ze fchier uit enkel fchaal beftaat, en derhalven om te eeten ondeu-

gend gehouden word. Als zy op het ftrand kruipt by den frhyn der volle Maane, geeft Itby't

haar fchild een weêrfchyn van zig, waar aan men haar bekennen kan, anders zbudcj&Sj 8*

men haar van 'tzand qualyk konnen onderfcheiden , wegens d'ovcrecnkomfte verwe ; men
vindze veel op 't ftrand by het dorp Huccönalo , en voorts door den geheelen binnen- Zl "

boezem van den Amboinièn Inham, daarmenzc ongemoeit laat loopen , omdat ze ta&Jfyu:

mant verwaerdigt öm te eeten; doch zommige worden gevangen , gekookt, gedroogtj

en tot rariteiten bewaart, meeft wegens de rare fchacren en het fraaije fchild.

Haar naam in 't Latyn is Cancer Calappoides: Maleits Cattam Calappa , naar de ge- BMr *™-

daante van een Calappitsdop. Amboins Leythn Hyn hulan Ttlte, dat is, Cattam Bu-'"',"fch"ut

larit Cancer Lunaris van den weêrfchyn , die zy geeft by de volle Maanc, welken naam
anders eene andere Krabbe , boven befchreven , mede draagt. De regte Maleyers noemen
haar Cattam Sahomco > naar de gedaante van een langwerpig Amboins fchild. Deze^jw
Krabbe komt overeen , immers in fchildery , met de Cancer Heracleoticus van Bello- d' H"a-

nius befchreven , en afgetekend by Jonft. Hijlor. Animal. Aquatil. part. z . cap. 2 . Sefl. 5 . ^»"b"//«-

alwaar hy Gallus Marinus, of Zeehaan word genaamt, van de gelykrnine der fchae-
•

" boude».

ren met een Haanekam, doch veriehiltvan denregten Cancer Heracleoticus, befchre- Duh f m-
vcn by Gefner : Libri 1 V. de Cancris.

Cancer Glluppoidcs. Zie de Plaat X I. N°. I. daar dezelve van boven , eii N°. 3 . van onderen is le zien.

XXI. HOOFTDEEL.
Van den Cancer Terverfm , "Balancas.

JAcob Bontius, Hift. Indic. Libr.'y.cap. 31. befchryft deze Krabbe met cen Cascer
lichtgroen rond fchild , en eenen langen ftaert , zoo fpits toeloopende als een Pcrvirfus.

Elfe
, die iemant quetzende , zoo groot een pyn aanbrengt , als een Scorpioens-

fteek. Haar vleefch , zegt hy , word wel gegeeten , doch is ver' na zoo goèt niet Pylfiaart

dan van andere Krabben.

Het is een gedrogtelyke Krabbe , waar aan men fchier alles verkeerd en anders ziet dan Haar ge -

aan andere Krabben , en behoort mede onder de grootfte. Haar opperlyf beftaat uit twee
d"mu'

deelcn, waar van het eerfte en grootfte een fchild verbeeld , aan den voorften kant rond , p'ilftXll

C ? maar
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maar agter uitgefneden als een halve Maan , alwaar het agterfte en kleenfte deel met

een vel aanhangt ; aan zyn eind heeft het een lange driekantige ftaert, en aan

Heeft mn de kanten is het met fcherpe doornen bezet. Dit agterlyf zoude men naar gewoon-

?'"^™gc te van andere Krabben voor het hooft, en het eerft genoemde ronde deel voor den

fm. ftaert aanzien , gelyk veele van onze Europeërs doen. Het groote fchild is een ge-

meene fpan breed > zomtyds ook meer , van koleur olyfverwig glad , en boven op

met korte ftekeltjes bezet , waar onder men twee ftompen ziet , boven witagtig

,

'twelk de oogen zyn. Het agterlyf, is, als gezegtis, aan de kanten doornagtig , en

aan zyn einde heeft het wederom een kleene bogt als een halve Maan , in wiens mid-

Iswmétir- den de voorfchreve lange ftaert is geplaatft , omtrent een hand lang, fchaars een vinger

taaZl.
breed ' en zyn bovenfte kant is mede doornagtig , fcherp toeloopende als een Elfe.

Als men haar omkeert, gelykt zy wel een fchotel, in wiens midden men het hooft

ziet, als een klompje, dat qualyk te kennen is, behalven eenige haairige lappen,

die den mond fchynen te maaken , met noch twee korte fchaeren , die den mond

fluiten. Aan ieder zyde ziet men vyf ranke pooten , die zy zoodanig intrekken

Heeft «kt kan , dat men van boven niets dan de bloote fchaal ziet. Agter de pooten is een zak-

eét'Llrj'
" J

e ' daar eerug eetbaar vleelih in is, het overige van 't agterlyf is gevult met een mod-

Echterveel
^er'Se fubftantie, die zy onder den ftaert loft. Wederom is 'teen zeltzaam ding aan

tycri, doei deze Krabbe de plaats van de eyeren ; want als men binnen in de fchaal kykt,

^evmÉi word men niet een eytje gewaar , en een onervaarene zal ook lange zoeken eer hy

ze vind , waar van zy nochtans vol is. Men moet dan weeten , dat de groote fchaal

van binnen bekleed is met een dun, doch ftyf vliesje, tuflehen het zelve en de buiten-

fchaal leggen de Eyeren in meenigte verborgen , van grootte en koleur de Javaanfche

fotf'L
^leene Catjang gelyk , die het befte deel zyn van deze Krabbe; want hier van

maakt men een fmaakelyk Bacaffan-

Waar zy Men vind haar meeft op de binnen- of voorzyde van Jara , daar moeraflige en vlak-
zig hwdm.^ ftrancjen Zyn j alryd twee en twee by malkander , te weten mannetje en wyfje , en

het wyfje moet het mannetje, 'twelk altyd kleender is, op den rugge draagen. Zy

maaken eencn rallen gang , en fteeken den ftaert om hoog , waar mede zy zich ver-

weeren.

De Javanen zullen nooit eeten hetgeen alleen gevangen word, zeggende dat zulks

fchadelyk is , en duizeling verwekt. De fchaalen worden tot medicyn gebtuikt,

meeft tot Savsan voor de kinderen.

Haarebe- Haar naam in 't Latyn is Cancer Terverfus , Verkeerde Krabbe, omreden als boven;

"^"•5'", in'tMaIeits Balancas. Onze Duitfchen noemen ze Zeeluizen , dewyl ze eenigzins naar

waanm. Weegluizen gelyken. Jav. Mime en Mimi.

Cancer Moluccang , diergelyk eenc wonderlyke Krabbe , befchryft en vertoont in afteke-

fmiExotie. ning de Heer Clufius , Exotic. lib. 6. cap. i + onder den naam van Cancer Moluccanus ,

tap % zullende , in 'tJaar van Chriftus 1 6o 3 gebragt zyn , uit de Molukfche Eilanden , daar men
Kieje ver- ook bemerken kan , dat ze in 't Vaderland mede verkeerdelyk voor het hooft van deze

' Krabbe gehouden hebben de kleenfte helft, daar den langen fcherpen ftaert in ftaat

,

en hy bekent zelfs , dat zy aan de geheele fchaal geen teken van hooft en ftaert hebben

konnen vinden.

Het is my genoeg bekent , dat men ze hedensdaags in de Molukfche Eilanden vind

;

echter is 'er my eene toegezonden die gevangen was op Manado , zynde het voor-

iands deel van Celebes.

JDe Cancer Perverfus, alhier Zeeföu, ook wel Pjljlttart genaamt. Zie de Fleat XII. A. werd ze van b*~

vetty en B van onderen gezien.

XXII. HOOFT-
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XXII. HOOFTDEEL.
Van den Cancelli: Cuman.

DEze Wandelaars hebben de gedaante van vooren als een Krabbetje, van agte- Caneeti,

ren als een hoorntje , en woonen in vreemde huizen; daarom ook haaren haUm.

oorfpronk onzeker is, gclyk ook haare gedaante. In 't gemeen zyn ze een

halve vinger lang , zommige veel grooter, zommige kleender, het voorfte

deel des lyfs is een Krabbetje j van veelderlei gedaante , zommige langwerpig , zommi- Haare ge-

ge kort en breed> naar dat het flekkenhuisje is daar in ze geformeert worden, en het

agterlyf eindigt in een weeke krul, gefatzoeneert als de ftaert van een Garnael, doch

zonder fchaal , en aan 't uiterfte des ftaerts hebben ze ook een vinnetje gelyk de Kreef-

ten , waar mede zy zich vafthouden aan den binnenften wervel van het hoorntje. De Wwnen

eene fchaer, gemeenlyk deregter, is altyd grooter dan het geheele lyf, zoodanig Wt^^j*"
't huisje gefatzoeneert, datze daar mede de deur deszelfs digt konnen fluiten als met hoorn.

een fchild, en het geheele lyf bedekken , zynde de fchaeren van binnen Icherp

eetant, waar mede zy vaft konnen nypen en houden het geen zy gevat hebben. De
b «.(•• j r\ Enhetkar-

mcefte zyn van verwe rookachtig , ofaardverwig > met wat paers gemengt , op de lchaeren je „Jetl-

glad en van eenderlei verwe , gelykdie geene zyn, dieinde Alikruiken woonen; andere,

die in langwerpige hoorntjes , of inde Turbinatü haar verblyf hebben , zyn langer van lyfen

fchaeren, waar van doch zommige glad zyn, zommige haairig of met borftels bezet,

en met blauwe puntjes op de fchaeren, leelyk van aanzien. Daar zyn'cr ook die naar Gelyk»

de Beurskrabben zoo zeer gelyken , dat veele gelooven dat de Beurskrabben hier van haa- "ë'hm"-

ren oorfprong hebben, 'twelk een misgreep is, geiyk ik boven in 't zelve Hooftdeel °f

aangeweezen heb. Crumena-

De vleefchagtige ftaert is aan zommige half doorfchynend , en hebben zy ook haa-
DorfjV

re Eyeren daar onder; als men dien afgefneden in de zonne legt, zoo zweet daar een een andere

olie uit. Haare wooningen zyn allerlei hoorntjes , die de gedaante van Slakken ofAlikruik-

jes hebben, doch meeft in die geene , die wy hier na in 't Tweede Boek , Cochleas Marga- Verhaten

riticas & Semilunares noemen. Een ieder woont in haar eigen hoorntje, zoo lang totj^Jfë
dat zy groot geworden is, en haar lyf in haar oud huisje niet langer bergen kan, dan tegnot

moet zy een ander van 't zelfde fatzoen zoeken , of immers het moet niet veel daarvan ™^"
e'kc»

verfchillen, en wat grooter zyn; dan verlaat zy het oude, en weet zig met den ftaert andere.

zoodanig in het nieuwe te draaijen, daar in te woonen, en daar mede voort te gaan,

als of zy daar in gegroeit was.

Als het nu gebeurt dat 'er veele over een huisje twiften, wie het bewoonen zal,

raaken ze daar over in krakkeel, en vegten zoolang, dat de zwakfte de fterkfte moet^^_r

wyken , en haar den buit alleen laaten , doch dit gevegt valt meeft voor onder zooda- men wi-

llige Cumans, dewelkein Alikruiken of zulkeenflag van Slakken woonen; want die in
'

langwerpige huisjes geformeert zyn, moeten in haare oude huisjes blyven,. tot dat ze

diergelyke vinden, want dewyl ze geen groote fchaer aan de regter zyde hebben

,

Voorval

konnenze den ronden mond van de Alikruiken niet fluiten. Dit krakkeelig ongedierte ™L
heeft my veel verdriet aangedaan , wanneer ik alderhande fraije hoorntjes te bleeken lei- l4Med.

de, zelfs op een verheven bank, daar ze 's nagts wiften op te klauteren; en de

mooije hoorntjes met zich droegen , laatende haare oude rokken my ter begluring.

Doch zommige van deze dieven betrapte ik wederom , die by geval een huis had-

den gekregen dat haar te groot was, of een lange ftaert of doornen hadde, waar me-

de zy niet koften voortkomen. Als men ze uit haare huizen jaagen wil , moet
JjMmtn

men aan de fpitze of 'tagterfte van 't hoorn een gloeijend kooltje houden, wanneer zy

de hitte voelende, daar uit fpringen , doch zommige laaten zig liever verbranden , fa-yyp,
tj"

welke
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welke myns oordeels zoodanige zyn die daar in gcgroeit, en met den ftaert noch niet

los zyn , anders kan men ze ook in de hand houden , en wagten tot dat ze haar hooft

van zelfs uitfteeken, wanneer men ze gauw met de vingers moet aantallen, een weinig

vaft houden en zoetjes draaijen, maar niet fterk uithaalen, want anders trekt men ze

van haaren ftaert, die dan in 't hoorntje blyft, en op nieuw rot.

Haar naam in'tLatyn 'isCancelli, Maleits Coeman , Amboins Oeman. De Franfche

Bewoonders van de Carybifche Eilanden, gelykmen leeft, Hift. Antill. Rochefort.lib. i.

Uk i, cap. 4. noemen ze aerdig Soldaaten , dewyl ze geen eigen huis hebben , en over al daar
<

&baatai ze komen zig meefter maaken. In Languedocq Tefle Rondoiet , men noemt ze ook Ber-
gthtctm. nard FEremite, om dat ze als Kluizenaars omzwerven, en in gehuurde Celletjes
E"rm woonen.
andere

Htremkm. Men vind ze op alderlei vlakke ftranden, daar de Zee veelderhande ruigte opfmyt,

wé?" hazonderheit daar cenig aas of uitwerpzels onder loopen ; als het water waft , be-

wrdia. geven ze zich op de naafte klippen, en als ze een menfeh zien aankomen, iprin-

gen ze met een gedruis van boven neer, en verbergen zich zoo gauw in 't zand, dat

men 'er van hondert qualyk een krygen kan. De gevangene kan men noch in de hand

,

noch in de zak by zig draagen, want de warmte gevoelende, kruipen zc ftraksuithet

huisje, en nypen met de fchaeren, (zoo hardnekkig vaft houdende het geen zy gevat

Zynjkri hebben) dat ze zich dikwils eer in ftukken laaten trekken, dan los laaten. Als 'er na

tbams.
vecle mooiie Aooge dagen ee" regen komt , kruipen ze 's nachts in de huizen en
op de kamers, en maaken aldaar zodanig een gerammel , dat de flapende wakker moeten
worden, meinende dat'er Bokken in dc kamer zyn, Andere klugten meer bedryven 'er de

Inwoondcrsmede , als ze dezelve iemant 's nachts onder 't hoofdkuflèn ftceken , of in een
En oma toegedekte pot onder de kooi ftcllcn. Tot de koft zyn ze onbequaam , immers in de-
'"fty- ze Eilanden, doch in voorfchreve Hift. Antill. leeft men dat ze de Carybanen eetcn,

Doch word als mede tot eenig Geneesmiddel gebruiken } want uit de fehaal getrokken , gedoodt en in

"mlddcfm
dc Zonne gekg'» geeven ze eenige olie van zich, dienuttelyk gefmeert word op Gut'

gebruikt, tam Frigidam , of Koude zinkingen. Men gebruikt ze ook zeer gelukkig om de har-

&wr/rfei'-<figheit en klieren des lichaams te verdryven. In Amboina is het ook beproeft,

tallen.'
clat dc ftacrt van ^eze Cnmans gelooten, en pleifters gewys opgebonden, de pynlyke

ftceken van den vifch Ican Stangt cn andere venynige viflehen geneeft. Over haaren

oorfprong vallen niet minder twiften, dan van de bovengemelde Beurskrabben; want

gevóefeii'
zommige oordeelen dat ze groeijen uit de overblyfzeltjes der Alikruiken , die men gekookt

,

™» haar en niet wel uitgetrokken heeft , maar het agterfte krulletje hier van met het huisje wegfmyt

,

nZ.
°' en dat daarom het agterlyf van deze Coemans ook met de Slakken overeen komt. An-

dere bewecren met beter reden, dat ze zelve voortteelen, om dat ze onder den ftaert

zoo wel eyers hebben als andere Krabben j miflehien komen beide deze gevoelens met
de waarheit overeen , namentlyk dat de eerfte groeijen uit de rcliquien van de weg-
geworpene Slakken, en daar na weder andere voortteelen, die zoodanige huizen moe-
ten zoeken als haare Ouders bewoont hebben. By dit gevoelen zal ik zoo lange blyven,

tot my de Ervaring wat anders heeft gcleert, want ik het ecnemaal daar voor houde,
dat een ieder hoorn zyn byzonder Coeman voortbrengt , gelyk men uit haare vershei-

de gedaante bemerken kan.

Wederom zyn 'er zommige die ftaandc houden , dat zeker flag van deze Coemans zoo
groot geworden zynde, datze geen bequame huizen meer konncn vinden , voortaan bloot

^v<r«.>c»'
00Pen ' en cindelyk i» Beurskrabben veranderen, 't welk my ganfeh niet waarfchy-

h gebrek nelyk voorkomt, en dieshalven het boven in 't zelve Hooftdeecl wcderleM hebbe Zv
•van hoer/11

i! j 1 i-i -1 1

in holle gaan niet alleen de leege alikruikjes bcwoonen , maar als ze geen hoorntjes konncn

o"'k
l
Z"'de

kl7gen ' kruipenze ook in de leege doppen van de vrugt Varvang , die men Fa-
fihaeren ba en Caflanea Marina noemt: in de leege fchaeren van groote Krabben, en dierge-
doode lij • 1 ,« * a
Krabben. JyKen, datze voor haar lyf bequaam vinden, Arift. Lib. 4. Hift. Animal. cn zyEUa-

nus Lib. 7. Cap. 31. noemenze Carcinades , cn de laatfte zegt, datze bloot zonder

ichaal
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fchael geteelt worden, maar groorer geworden, zoeken ze de leege huizen van de
'Purpura èn Turbine. Tlin. Lib. 9. Cap. 31. fchynt ze Pinnotheres te noemen, alsof
men zeide, Pmne- of Schulpjager , en zyn te onderfcheiden van den Pinnoteres , dien
hy in 't volgende 42 Hooftdeel befchryft.

CanceBi e turbine vermcofo , is een kleene vinger lang ) de fchaal licht bruin met Bffóty

roode ftreepen, en witte puntjes; aan de flinker zyde heeft zy een korte dikke \\oc-T5cfa-
kige fchaer, twee lange gladde voeten, en daar agter noch een kleene korte ; aan"'*'
de regter zyde heeft zy een kleene fchaer, en voeten als de voorige; aan 't uiterfte

van 'den ftaert, tufTchen 1 vinnetjes, heeft zy een fmalle langagtige klauw, als een
vogelklauw

, waar mede zy zich fchynt valt te houden aan 't binnenfte van 't hoorn

;

zy leeft niet lang buiten 't water.

Rochefort, Hift. Anüll. Lib. i. Cap. 24. derde lid, heeft noch een koftelyk ge-
bruik van 't water en olie uit deze Coemans getrokken, te weeten, wanneer iernaiit

onder den vergiften Mancenilie Boom gezeten heeft , waardoor hem het lyfopzwelt, en™ <fa,/"

op de huit puiften koomen, of dat hy anders door deszelfs fchadelyke melk bezeert isjGwT*
zoo zal hy de plaats beftryken met het klaare water, 'twelk in de hoorntjes van deezewÈT
Soldaaten gevonden word , of met de olie uit het zelve door de Zonne getrokken

,

welke hulpmiddelen 't vergift terftond van deze brandende vochtigheit nederflaat , en
den Lyder buiten gevaar ftelt.

De Schryver heeft van deue Cancelli Qamwgeen afbeelding gegeven, -waarom men die hier mtgélaaten heeft
wieden'er wel eenige hier hebben tonnen byvoegen, maar algeheel weinig verfMlen, ai w de grootte
dacht het om beft die na te laaien, en den Lezer te uyun tot de V Plaat , letter K en L. welke meede
diergeljke z^n', en wj ook in

'

't volgende Deel der Hoornen zullen in haar woonhuizen vertooncn; alhoetvH« m Jontton en Ge&erus om Sarfüenmr/s voorkomen, aan welker afbeelding te twyfelen 11:

XXIII. HOOFTDEEL.
Vm den Tinnoteres

, of Tinncrvacbkr,

TA7"te iseen kleen Gameelcje, op het meefte een pink, maar gemeenlyk De PimMJ twee leeden van een vinger lang, week en dun van fchaal, gemeenlyk licht

JL of vul,rlS rood
» met witte puntjes gefpikkelt , zomtyds ook licht blauw en halff"

doorfchynend, gelyk donker kriftal, of ys. Ter wederzyden heeft hy driegt
dunne pootjes, en voor de fchaeren by den mond, noch twee kleen der. De fchae-
ren zyn voor zeer fpits, fcherp, en krom als klauwen , waarmede hy zeer fel nypt, ha-
tende zIg eer de fchaer aftrekken , dan dat hy ze zou loslaaten. Den flaert draagt hv meeft
onder den buik, gekromt, gelyk alle Garneelen, waar aan men fubtyle pinnetjes ziet, Haar^
waar mede hy zyne eyeren bedekt. Dit diertje vind men nergens bloot, op zig
zeiven wandelen, maar houd zigaltyd op m tweederly flag van fchulpen, te weeten^'-, 4f
in de -Pinna of Holfterfchulpen

, en in de Chama Sauamata of Nagelfchulpcn
, beide "tZ

xa t volgende Boek befchreven; ieder van deze fchulpen haare volkome grootte be-
komen hebbende, heeft maar een van deze Garneeltjes by zich, inzonderheit de
Chama

,
want m de middelbare Tinnis heb ik ze niet gevonden. Dit Garnecltje dan L"f> '«

woont daar 1,1 , zynen huiswaerd nooit verlatende zoo lange hy leeft, maar doodIZL
zynde, ipnngt het Garneekje daar uit. Derhalven men ook geene van deze fchul-

m'td""'fi

pen tot de koft gebruikt, als men haaren Medemakker daar niet in vind; en als de-""
zelve by geval daar uit raakt, en verloeren gaat, zoo moet het dier van de fchulp
mede fterven. Zyn ampt in deze fchulpen is, dat hy als deurwagter in de fchulpen
moet oppallen, en waarfchouwen wanneer 'er eenige prooi of onraad voorhanden is.

ÖMm"K-

U Want
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Want) op dat ik met Tlinim lib. 9. cap. 42. lpreeke, de Tinna, of hier te land dc

Chama, een groot plomp beeft zynde , doch , zonder gezigt , opent zyne fchulpcn , de

kleene vifchjes aanlokkende, die dan zonder fchroom daar in fwemmen en fpeelen.

Het Pinnewagtertje nu ziende dat zyn huis vol vreemde Gaftcn is, nypt zynen Hof-

fes met de fcherpe fchaeren in 't vleefch , die terftond zyn fchaale fluit , de ingeflo-

tene vifchjes dood, en tot zyn voedzel gebruikt , gevende zynen Kameraad een gedeel-

j
te daar van, waar uit Plin. loc. cit. wil bewyzen, dat onder de Watergediertcn ook

eenige driften van onderlinge liefde en vriendfehap gevonden worden; en het is zeeker-

lyk wonder, dat deze verflindende Schulpvifch zulk eenc trouw, en vriendfehap onderhoud

met dit kleen beeftje, 'twelk daarin zonder fchade woonen kan; echter metdievoor-

zigtigheit, dat ieder Schulpje niet meer dan een Garneeltje lyden wil, waar uit men be-

fluiten mag, dat de jonge Garneeltjes , van de oude voortgeteelt, ftraks andere Tinnas

of Chamas moeten zoeken, daarin ze woonen mogen.
Hm naam Hun naam in 't Latyn is Tinnotere

s

, dat is, Pinnewagter, en Tinnophylax , en is

vmg. te onderfcheiden van Tinnotheres, in *t voorgaande Hooftdeel befchreven.

i&nrtn IndeLetterfchulpen hebik , inOogftmaand 1683, tweederlei Wagtertjes gevonden

,

Sthryvtr de eerfte was een Garneeltje ter lengte van eenen vingernagel, hoog oranje,

'urfihulpm 8eeI en doorfchynend , met dunne witte pootjes. Het ander was een Krabbetje

gevonden, uit het geflagt van de Cancellis Anatum , qualyk zoo groot als de nagel van een pink

,

met een bultig verheven fchild, voor (pits toeloopende, grauw en week; hadde al-

reeds Eyeren onder den ftaert: zy waren beide levendig, en liepen heen en weèr.

Het fcheen ons toe dat het eerfte een jongetje was van een Zeekreeft , en het ander

een jong Endte Krabbetje, die zoo kleen zynde, in deze fchulp kruipen, want men
vind ze niet in alle.

Van de Pinoteres of Pinnemvachters, ombreéh de afteekeninge ook, doch zy zyn van den zalven aan ah die

in 't voorgaande Hooftdeel; zie wat wy daar hebben aangetekem.

XXIV. HOOFTDEEL.
Van den Cancer H>arbatus.

}... " : l'i'

Canter
Barbatut,
of Baart-

krabben.

Haar ge-

daante.

X,ie de

Plaat X.
N°.2.

En word
op verfebci-

de plaatzen

Ayn goet

tot Jpys.

Dit is een kleene Krabbe , wat minder dan een Ryxdaler groot , van maakzel

niet veel verfchillende van den gemeenen Cancer Caninm > redelyk dik van

lyf , en groot van fchaeren , die boven by de tangen een bosje zwart haair

of borfteltje hebben, als Tapoezehia'a , 't welk haar van andere Krabben

onderfcheid , en een zeldzaam aanzien aan deze geeft ; het zyn meeft mannetjes , want ze

hebben den ftaert aan den buik vaft ; zy houden haar op in verfche Rivieren , doch

maar in zommige ; want op Amboina , in den * Oliphant , vind menze met kleene kor-

te baerden ; maar op Ceram in de Rivier van Hatihau , vry wat verre in 't gebergte

,

vind men de grootfte en raarfte , die vry groote , en wat gekrulde borftels op de fchae-

ren hebben. De Alphoreezen van dat Land gebruiken ze tot de koft.

Haar naam in 't Latyn is Cancer Barbatus ; in 't Maleits , by provifie , Cattam Gi-

gi Boeloe, want d' Inlandfche naam is my noch onbekent.

Deze gebaarde Krabben komen jaarlyks met groote troppen den Oliphant afdry-

ven , kort wanneer het Wawo voorby is , duurende maar twee of drie dagen j daar

na vind men ze 't geheele jaar niet meer: doch ik heb aangemerkt, dat ze alle Jaar

niet afkomen. Zy zyn goet in de koft , en de groote fchaeren bewaart men tot rari-

teiten , dewyl ze niet veel minder dan de Ceramfe gebaert zyn.

De Cancer Barbatus, of Baartkrabbe, is afgebeeld of de Plaat N°. X. en N°. II.

XXV. HOOFT-
• Zekere Jïreon) in Amboina, dus gebette».
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XXV. HOOFTDEEL.
Vau den Cancelli Anatum : Cattam 'Bebec.

Aar zyn noch drie of vier foorten kleene Krabbetjes , die men EendekrabbenCwA
noemt, om dat de Eenden die opzoeken en graag eeten. Anatum.

I. Cancellus Anatum Trimus, is van de grootte als een dubbeltje, mer/*S*"*
een rondagtig en bultig fchild , glad en uit den lichtgrauwen , glimmende P' "rf"

als eenig fteentje, agter rond, en voor by den kop fpits toelopende , met kleene poot-^
jes en fchaeren, die aan haar agterfte gekarteld of gegranüleert zyn. JM»£*

II. Cancellus Anatum Secundus , is noch kleender, fmal én langwerpig van lyf, teXA*"
weeten van 't hooft tot den ftaertpaseeh halven dwarsvinger lang, overdwars een vin- 1 s°°rt

>

ger breed, met dunne pootje en fchaeren, die pas kennelyk zyn. Zy loopen heel PWX.B.
ras overdwars, en zoo dra zy iemant vermerken , weeten ze zich niet eehe wonder-
lyke raddigheit in *t zand te verbergen. Overzulks, al ziet mén eencn grooten ÜOp

Di"'"t'

by malkander, als men 'er naar toe gaat, is het geheele zootje in 'tzand verborgen ,'«321
daar ze dan de Endten, die men hier op den ftrand laat weiden, mbt eene vaerdig-w
heit weeten uit te haaien , en op te nokken ; 't welk ze te gemakkelyker konnen doen ,

vntaV
om dat beide deze foorten van Krabbetjes geene zonderlinge fchaeren hebben , gelyk
de Cancer Vocans heeft, die ook wel kleen isj echter zoo veel niet vervolgt word,
om dat zy ze nypen kan.

III. Cancellus Anatum Tertius, is wat grooter dan de gladde met een rond gebult 3
lyf, 'twelk agter in een korte fpits toeloopt, en over 't geheele lyf is zy ruig, als ófp,

*
'

ze met zand bezet was, de pootjes zyn fubtyl en mager, maar de fchaeren zyrl lang, x-*C.

en dun , en verdeden zich in fcherpe nypers.

IV. Cancellus Anatum guartus, is omtrent zoo groot als een nagel van een vinger, 4 •s»^,

met een oneffene of gebulte rug, afchgrauw, ten wederzyden heeft zy 4 fmalle en ranke pit
pootjes, ruim een lid van een vinger lang, waar van zy de twee agterfte po'oten op*" '

kan ligten, boven 't lyf, en 2ig van agtcren verweeren; de fchaeren zyn wat korter Zy„ h ,
aan de pootjes, en eindigen in fubryle klauwen of nypers, zy loopen als een fchim op"»'^*
'tzand, en als men haar te na komt, zyn ze met een fnap weg; zy konnen 't lyf op-"'""'™'
ligten op de pooten , gelyk een fpinnekop.

Haar naam ia 't Laryn is Cancelli Anatum , op 't Maleits Cattam Bebec. rb„ k-
De eerfte foort, of eigentlyk Cattam Bebec, komt by laag water met tröüpen in

'

t "<"»'«P"

zand, en bakeren zich in de Zon, daar ze fchoon blinken met haare gladde fchilden ,

^

en hgtroode pootjes; om haar nu te vetrafien, moet men fchielyk töeloopen, haar £„ fo .

met een kort netje onderfcheppen , ofmet een bezem hól over bol omkeeren, dat ze £"'">£'»

zoo ras niet in 't zand konnen kruipen, en dan met de handen gauw opraapen; doch
w*"'

men kan ze ook nagraaven , en uit het zand haaien; deze ftnyt men voor de Eenden,
zoo jonge als oude, die ze graag eeten, en veel Eyeren daar van leggen, want ze Zyn
onfchadelyk m haare Maagen, fluitende haare pootjes , en rollen by malkander als bol-
len, geenzins haare Maagen quetzende of fteekende, gelyk de Garneeltjes doen, waar
van dikwils de Eenden fterven, als mede van fcherphoekige Kriftalletjes, die ze overal
op den ftrand van de Riviertjes vinden en opflokken.

Cancelli Anatum. Zjn verfthndtfimen , ut de Tlaat No. X. l«wA,B,C,D.

XXVI. HOOFT-
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XXVI. HOOF TDEEL.

Vm den Foetus Cancromm , Bloedige en vuurige Zee-

roode Lappen.

Befchry- It zyn kleene fchepzels van Krabben en Garneelen , die in de eerde regen-

VxLtCaa- I I maanden, wanneer de Zon in Taurus gaar , met menigte de Rivieren komen
crorum. J afdryven , en zig aan der zeiven monden ofuitgangen in Zee ophouden , daar

Hocgcvait- men ze met uitgefpanne doeken vangt, zy worden geftampt en ingepckclt,

waar door ze tot eenen dikken bruinen bry worden, dien men met Limoenfap dun-

der maakt, en tot indooping gebruikt j dit noemt men met een Sinees woord Kitsjap,

en de Schepzels van de voornoemde Garneeltjes noemenze op Hitoe Oulewan.
i Simt. j)aar : s nocn cen an(jere foort van kleene Garneeltjes , die op zekere tyden des

Zynopze- Jaars ' met zu"c eene meenigte , uit Zee komen,en op ftrand geworpen worden, dat ze

kerc tyde» dien bedekken , en purperrood doen fchynen j men vind ze meeft op de ftranden

'di'ivid. van Java , doch 't heugt my dat ik in de Weftmoeflbn den ftrand van Laricque ook

zoodanig rood heb gezien , beftaande uit diergelyke garneeltjes, waar van het grootfte

deel wat grooter dan luizen was. Deze konden uit geene rivieren komen , dewyl 'er op

die plaats , daar ik ze gezien heb , geene waren , zoo dat ze uit de Zee moeten voort-

gekomen zyn i het gebeurt ook dikwils, dat men deeze fchollen in dejavaanfche Zee

ontmoet , en dat het fchynt als of men door bloed zeilde. De Javanen en Sineezen , op

Grijfek woonende , weeten deze garneeltjes in menigte op te vangen , te ftampen , en

in te peekelen , en diergelyken bruinen bry daar uit te maaken , dien ze Bolatsjang

noemen. Hier uit maaken ze droogc koeken , die ze in andere Landen voeren om

RnJe Sauflèn daar van te maaken ; doch die wat zuivers wil hebben , moet het by hunlieden

w
?b'it'

n ' C ', 5
rzonc'er beftellen, wanr het gemeene Bolatsjang wat morffig en vuil toebereid

de Weert , word. In de Reize van Sebalt de Weert door de Straat Mageüanes.f. i An. i f99. den

"r'ÓjTpU-
1 2 Januarv ' word verhaalt , hoe hy omtrent den hoek Rio de Tlatas , de Zee zoo rood als

'fiigrooie bloed heeft gezien , en het water daar uit fcheppende, bevonden dat het vol roode wormt-

gt""cf
U

jes was, welke, als men ze in de hand nam , als vlooijen weg fprongen. Zommigc mee-

nen, dat by zekere tyden des Jaars de Walvifichcn hen uitwerpen, doch het is onzeker.

Voorval Indenjaarc 1670 cen Schip uit Holland naar Indien zeilende, verviel wat Weftelyker
vaityitr jan Schipper meende, omtrent de klippen genaamt Venedos deSt.'Paulo, gelegen voor

difch Sdnf. de Brajilifche kuft, op 2 graden Noorder breedte: alhier zwervende, zagen zy op zekeren

nacht, agteruitde Zeeganfchwitenvuurig; in een halve maan geformeert, omtrent 3 my-

len langen breed, waar naar toe, volgens hunne meening, 'tSchip over ftuur gevoert

wierd, en waarover zy alle zeer verftelt waren , vreezende dat het de voornoemde droog-

ten of klippen mogten zyn. De fchuit wierd met der haaft uitgezet, om den grond

te onderzoeken , die niet gevonden wierd , en met een vaerdigheit quam dat witte en

vuurige veld naar 't Schip toe, zoo dat ze zich daar midden in bevonden. Zy fcheptcn

van dit water , waar aan men by dag niet bemerken konde van ander Zeewater iets re

verfchillen j maar eenige linne kleedercn agter uit fleepende , wierden s' anderendaags
jindtr bevonden fchoone blauwe plekken te hebben, die men niet konde uitwaflehen. Ze-
voarval *

aan'ifu kere Juffrouw , een der zeiver kleedjes , zynde een nachtrokje, aandoende, kreeg een

"jtgramu. P' ek °P de muis van haar hand, die een Efcharam zette, doch zonder groote pyn,

Derde waar van zy het lidteken tot aan haar dood behouden heeft. In 't jaar 1675 ,cen Schip
v
„aüvfeier

zeilende omtrent Manado, heeft op gelyke wyze by nacht de Zee ganfeh vuurig ge,

vonden, waar van 't zoo licht wierd , als by heldere Maanefchyn. Zy zyn 'er door

nado. heen gezeik, om dat ze wel wiften dat daar, wegens den grond, niet te vreezen was,

doch hebben van het water niets onderzogt.

In
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In de groote Indifche Zee, tuflchcn Terpen en Mallabaar, ontmoet men dikwilsin

zee groote ftukken en velden, die ganfch bloedrood zyn, zoo hoog en levend van
koleur, dat men zoude meenen Carmozyn en Purper daar mede te konnen verwen;
als men hier van wat opfchept , bevind men het water vol kleene blaasjes, als of
het enkel qualletjes waren , doch allegaar met een flymerigheit aan malkander
hangende, die niet brand, en als men ze een weinig handelt , verfmelten ze t'eene-

maal in water : onze Zeelieden noemen dit de Roode Lappen. Rmie £,

Hier van verfchilt de roode koleur, die men op zekere tyden des Jaars aan 't?™'

water van 't Roode Meer gewaar word , waar van my een zekere Schipper heeft

verhaalt s dat als hy in 't Roode Meer voor de Stadt Mocha lag , de Zee ecrft

wit wierd als melk , daar na bruinrood , doch zoodanig als of het maar een
weêrfchyn was, en dit duurde omtrent 10 dagen. De Inlanders verklaarden hem,??**™*
dat dit Jaarlyks omtrent September gefchieddc, doch de oorzaak wiften ze hem niet

te zeggen.

D

XXVII. HOOFTDEEL.
Van den Tediculus Marinus : FotoL Zeeluis,

It is een gemengt fatzoen van een Garneel en een Luis; want hy ftrekt zyne Öetttliü,

pooten niet ver uit, en daarom gelykt hy wel een luis. Hy is een halve
z?"&"

vinger lang
, en een duim breed. Het lyf beftaat uit eene fchaal , die bruin zT*

geel is , met kleene witte plekken of oogjes. Aan ieder zyde heeft hy y poo-
x '

ten, waar van dó voorde de langde is, in plaats vaneen fchaerj de 4 andere eindigen
"

3

in een kleen lapje, 't welk effen buiten de fchaal voortkykt. De ftaert is fmal en
loopt fpits toe, en zoo lang, dat als zy hem onder 't lyf komt, fchier aan 't hooft
raakt; van onderen hol als een geut, daarin zy hunne eyertjes verbergen. Aan 't hooft
ziet men niets dan twee korte baarden.

Deze diertjes kruipen op het zand, met den ftaert agter uitgeftrekt, maar als men*» «r-
ze vangen wil, verbergen ze zich terftond in 'tzand, daar men ze gemakkelyk uitgra-
ven kan. In onzen Amboinzen Inham vallen ze kleen, fchaars een lidt van een vinger
lang, maar in Banda. zyn ze grooter, daar men 'er ook meer werk van maakt; want ze zy„ „/-
worden gekookt en gegeeten als garneelen. baar.

- Zy zyn my ook met geenen anderen naam bekent, dan met den Bandaazen Fotok. Kunw
Ik heb ze in 't Latyn genoemt Tediculus Marinus, dat is , Zeeluis.

m'"g '

Pediculus Marimis, ef de Zeeluis. Zie de Plaat N°. X. N°. 3.

XXVIII. HOOFTDEEL.
Vin den Efchinus Marinus Efculentus. Zeeappel. Semakfe.

^E Zeeappel is in Ooft-Indiën al zoo gemeen als in de Middelandfche Zee , in Zf"W-
verfcheide foorten, gedaante en koleur verdeelt, waar van de gemeene met''"'
de Europifche meeft over een komen. Ariftoteles lib. 4. Hift. Animal. cap. ƒ . Arifiotebs

ftelt s foorten van den Echinus Marinus, als 1 Echinus vttlgaris efculentus.
sJi°r'

i Spatagits, 3 Brijfus, 4 Echinometra, f Genus qneddam pelagium longis ac pradvris

'

" 3 fpinis.
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fpinis. Diofcor. lib.i. cap-i. fteltgeene foorten daarvan, enfpreektmaarin'talgemeen

van hunne kragten. In dezé Oofterfche Eilanden heb ik, behalven de gemeene, noch

veele andere foorten gevonden , zoo dat ik niet weet tot welke ik deze voornoemde

brengen zal ; échter zal ik ze mede in y geilagten verdeelen , en ieder zyn bezonder

jgJlJJ* Hooftdeel geven. Als i Echinum vulgarem , 2 Echinometram digitatam , 3 Echi-

htit ««der n0metmm fetofam > 4. Echinum fukatum , f Echinum planum , alle in verfcheide min-

dere foorten onderdeeld. Doch ik vind goed hunne algemeene befchryving voor aan te

gefielt.
2cttcn, en zulks in 't korte, dewylze in de Europifchc Boeken genoeg bekent is. Alle

'b^hnZ'ing Echini of Zeeappels dan hebben een halfronde, verwulfte, en breukzaame fchaal,

der zelve.
jn ge(]aante van een bakoven , zommige rond en effen , zommige langwerpig

,

zommige ingedrukt en gevoorent , en andere plat. Van buiten ziet men over dé fchaal

vier breede ftraalen loopen , by het bovenfte gat als in een Centrum t' zamen komende.

De fchaal zelfs is uit vyf deelen gemaakt, die met getande of gezaagde naaden t' za-

men fluiten, gelyk het Bekkeneel aan een menfehen hooft, doch ordentlyker. Dezelve

t*mivm is °ok met duizenden kleene gaatjes doorboort, die alle in ryen ftaan, als of het een

mmkul.
i<on ftjg borduurwerk was , zommige zoo kleen dat menze effen doorzien kan. Noch

is de buitenfte fchaal met ontelbare groote en kleene wratjes bezet, waar vandegroot-

fte ordentelyk in de voornoemde breede ftraalen ftaan, en op ieder van de wratjes ftaat

een voetje, 't welk in zommige een ftompen doorn, in anderen een vinger gelykt,

met teêre vliesjes op de voornoemde wratjes vaft , en daarenboven met een dunne

zenuwe door het gaatje van de wrat, aan het binnenfte vleefch vaft, enderhalven alles

beweeglyk , wnar mede deeze diertjes hunnen gang maaken , niet rollende , gelyk zom-

mige vborgceven , maar regt voortgaande , het zy dan , datze door de Zeebaaren omgewor-

pen worden, wanneer ze zig met de langfte voeten, die op den rugge ftaan, weder

omkeeren, en in hunnen regten ftand helpen. Dit verkeerde dier heeft zynen mond naar

Heeft zyn je,, grond , en 't gat naar den hemel gekeert , doch de geftalte zynes lichaams vereifcht

der op di zulks; want om dat het een vlakke bol is, en zyn voedzel op den grond moet zoe-

frvni-
(.en, moft noodzakclyk den mond onder ftaan, en het gat of d'uitgang der uitwerp-

f"rfevU zelen hier tegen over. De mond is een rond gat, beneden in de fchaal; daar in ftaan

af demi-
^ tanden tegens malkander, eenen kegel formeerende, van een byzonder fatzoen,

met de fpitze nederwaarts gekeert, en boven plat. Ieder tand is van twee geftreepte,

en broffe beentjes gemaakt, loffelyk tegens malkander gevoegt, van binnen hol met een

doorgaand beentje, als een doren, 't welk buiten wat uitffeekt; zoo dat deze j fpit-

zen eigentlyk de tanden zyn, die de fpitze des kegels formeeren, en agter ziet men

noch eenige kromme beentjes, alwaar dezen krop (ing/uvies) in f maagenzig verdeelt,

p'Ltxm tcgcns de fchaal aanleggen , en anders niets inhouden dan een bruin vuil water met

lettor A. zand gemengt, en boven weêr t' zaamen ftooten by den uitgang; deze tanden han-

gen loffelyk, en met dunne en weeke velletjes aan malkander, en als men den gehee-

len klomp van de velletjes uitneemt, die zuivert en opdroogt, gelykt ze zeer wel een

Keizers Kroon , doch men moet ze met een draadje bewinden , op dat ze niet van

malkander valle. Tuffchen de voornoemde f maagen , vind men noch vyf langwerpi-

ge klompjes, van een geele of witagtige drooge fubftantie, ook tegens de fchaal

aanleggende, die men de Eyeren noemt, en zeer wel met vifchkuit overeen komen,

gelyk ze ook in zommige foorten eetbaar zyn. Aan den rand van den mond ziet men

noch f ooren aan de fchaal vaft, daar de banden doorloopen , die de krop met de vyf

buiken t' zamen voegen.

Hunne te- De algemeene naamen zyn ; Echimis Marinus. Belg. Zeeappel. Amboins Seruakki ,

'vTfi&'L °P Hitoe Anay , op Luhu Sepalakke , op Leytimor Uien huaa , of Kleenpotje ; maar
taaie».

ylyitiy hiet de keel van een Bobber, daar de viflchcn infehieten , daar een omgekeei-

den Zceappel ook wat naar gelykt. Manuhmla; eft Echinus efculentus.

Om nu tot de gemeene foort te komen , die wy in dit Hooftdeel befchryven , hier van

bevinden wy de volgende ondetfoorten.

I. Echi-
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I. Echinus Efculentus, is de gemeenfte en grootfte van bol, in den omloop roi,d, Eerf,e l°m-

r cn 6 dwars vingeren breed, en 2 of 3 hoog, als een vlakke bakoven , zeer dun en bros
van fchaalj en over al bezet met korte doornen, die omtrent een nagel van een vin-f^J''
ger lang, en een naaide dik zyn , ftaande de grootfte altyd op de grootfte wratjes , en 5'e *
alle beweeglyk; de koleur fchikt zig naar bet zand ofden grond daar ze zich ophouden , wa"''
te weeten, gemeenlyk vuil wit, zomtyds eenparig van koleur, zomtyds met donker

'""r Q
grauwe plekken rondom bezet, die f breede Kringen maaken; doch de ftukken van
ieder Kring hangen niet aan malkander. Deze hebben de befte Eyeren, bequaam oOi Have ,

te eeten, en ook redelyk welfmaakende , bykans als vifchkuit. Men kookt ze in water''™"/»"
op, duuwt de fchaal zoetjes in ftukken, neemt de vyf maagen met dat brüine bloedjp"j!'

gevult, daar uit, dat ze de Eyeren niet befmetten, die men dan in 't bezonder eeten
kan. Daar is ook aan gelegen, op wat voor ftranden men ze vind, want men houd*'

4f"j"
die voor de befte, die zig op'tklaare zand ophouden, daar kleene fteentjes onder zyn wirdcm

gemengt, en die ook de witfte van koleur zyn. Maar alle die men op zoodanige ftran-

den vind, daar zwartagtig fyn zand is met modder gemengt, hebben de fchaal bruin-

der , en zyn hooger van bol omtrent de Eyeren , hebbende ook min of meer iets van
en modderigen fmaak; met een Woord , zy zyn van verfchéide gedaante, koleur en
hoogte, naar dat de ftranden zyn, die wy alle onder deze eerfte foort begrypen.

II. Echinus Saxaiilis , is mifchien de Btifms Ariftot. kleen en langwerpig vari^f*-

fchaal, en groot als een walnoot, dikker en harder van fchaal dan de voorige, licht- sJ™ü„.

rood en wit van koleur , met grooter wratjes, de voeren zyn langer en dikker dan die van %Zf"
de voprgaande, fchier een vingerlid lang, ftyfen fcherp , zoo dat men ze qualyk vatten z'e *
kan. Zy houden zich op in de gaten en kuiltjes van de koraalfteenen , daar in zexiv!
zomtyds zoodanig groeijen, dat men ze daar uit niet haaien kan, 't welk dit beeft ook'"'"'

A-

ecnigzins merkt; want als men 't uittrekken wil , zet het zyn fteekels noch eens zoo
ftyf, datze overal tegens den fleert aanfluiten. Zy worden echter tot de koft niet

gezogt, Want hunnë Eyeren fmaaken wat bitter, maarde doppen zyn fraai om onderra,
nteiten te bewaaren , overmids ze zoo ligt niet breeken.

III. Echinus Niger , zyn mede kleen, regt rond, als een groote wambusknoop, 3, &»'».

zwartagtig of aardverwig van verwe, doch hunne tien ftraalen zyn lichter, met zeer kop-wim
te en fyne ftekelen bezet, als of het ftukken van borftels waren. De fchaal zoude
waardig zyn om te bewaaren wegens haare mooije gedaante, maar zy is zoo bros, dat
men ze qualyk handelen kan. Men vind ze veel inden Amboinfchen Inham, omtrent
Roema liga, daar de ftranden wat fteenig en modderig zyn; zy worden mede tot de
koft niet genomen. Als men de doppen van deze en andere Zeeappelen bewaaren wil , T'krZ
moet menze geheel op een plankin den regen leggen, tot dat de voeten afvallen, verder °£" u
met een zagt borfteltje bordelen, en dah in de Zonhe droogen , na dat/er al het ingewand
uitgevallen is. Alsdan is het zeer fpeculatief van onderen in deze doppen te zien

,

wanneer men gewaar word, hoe de Natuur in zoo eene gefchikte ordrealle de gaatjesge-
ftelt heeft, zoodanig dat iemant, die deze dieren nooit levendig gezien had, anders
niet zou konnen gelooven , of het moit een artificieel kunftwerk zyn.

IV. Oculis Toliphemi, is een zeltzaame foorte , die weinig voor den dag komt t ver- f,
s
'f'- n•ij- Iit*. D UCUIHS Pt*

mits ze zig inde diepte ophoud. Hy is rond en bultig als een halve kogel, twee Vuiften
groot, zonder doornen of voeten ; met een vuilgroene flym bezet, en eenen fterken zee-
reuk, dies het ièhynt dat hy maar voortgerolt, en zomtyds op den Wal gefmeten word,
daar hy in de treknetten komt. Daar is niets deugdelyks aan hem , daarom hy ook ftraks

weder weg gefmeten word; men vind ze in den Amboinfen Inham. De Amboneezen^ry
kooken de Echinos niet altyd, maar leggen de omgekeerde op kooien, en bradenze jfcigj**'

dusj waardoor het vleefch ook harder word, en beter te fcheiden is. Zy maaken zulk
eene lekkerny van de Eyeren , dat 2e die het hoendervleefch voortrekken , tot welk een oor-
deel een Europeer qualyk te brengen is. Evenwel geeft <Dofcorid. lib. 2. caf. 1. hun
mede dat getuigenis, datze dienftig voor de maage zyn , en het water afdryven. De aftche
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van de doppen gemaakt, zegt hy ook goet te zyn , op alderhande fchurftheit te fmeeren

,

en vuile vcrzweetingen te reinigen. Voorts dat ze by aanftaande onweer zich met fteentjes

bekaden zullen , op dat ze te vafter ftaan , en van de baaren niet verfmeeten worden

;

daar van hebben deze Inlanders geene opmerking, noch ooit diergelyke fteentjes tuf-

fchen hunne voetjes gezien , behalven datze behangen zyn met mofch , wier ,
en ander

diergelyk kruid op den grond der Zee waflende , daar ze miflchien moeten doorkruipen.

jfe^W De Inlanders bereiden ze ook dusdaanig tot de koft> Zy neemen een party rauwe Zee-

wordt«. appels, breeken ze in ftukken , neemen de Eyeren daar uit, en doenze in eenen groenen

Bamboes met Sajor Songa en Sajor "Facit, laagen maakende, en 'er wat zout en pe-

per by doende j dus toebereidt, kooken zy ze t'zamen.

De Heer Rumphius geeft in dit Hooftdeel een omftandig verhad van de Echinus Marinus Efculcntus, of

Zeeaffelen, doch geen afbeeldinge, waarom wy noodig geagt hebben; dezelve, zao veel als docnlyk was,

hier byte voegen. Of de Plaat N°. XIII. letter A. hebbenwy laaten aftekenen den mondvan eenen Zeeaffel

,

dochgeofent, om al zyne leden be<j«amelyk te zien , die van een heel itltxMm maakzul zyn; letter B. ver-

toont den slppel, en letter C. dezelve met zyne Pennen.

Se Echinus Sixatiles, ftaai of de Plaat N° XIV. letter A. doch wat kleinder, waar by wy gevoegt hebben

den Zeeaffel, by ons den Turkfchen Tulband genaamt , heel raar, ons telMmen toegezonden door den Heere

Dotter D'Aquet.

Ecbino-

metra.

Twee [oor-

ten.

I Soott.

Haar ge-

daante.

'Liede

Plaat
X1II.N-.I.

No. 2. Is
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met haar
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derlyk

pH
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nen ah
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XXI X. HOOFTDEEL.
Van de Ecbinometra Digitata Trima : Djart Laut.

EChinometras noem ik alle zoodanige Zeeappels , die met lange voeten als vin-

gers of pylen bezet zyn, waar van wy de twee mooifte foorten in dit Hooft-

deel befchryven zullen.

I. Ecbinometra Digitata Trima Loblonga , is wel kleender van fchaal dan

de gemeene, doch veel dikker, harder, en vafter aan malkander hangende, uit den

ronden langwerpig , onder en boven mede wat plat , langs de i o ftraalen of ryen met

grooter wratten als met paerlen bezet, die wat yJel ftaan, en tuüclien beide met on-

telbare kleender. Yder groote wrat heeft boven op een gaatje, en aan den voet

rondom een kring. De mond is uit den ronden, ook wat langwerpig, en heeft aan

den rand naar binnen ook vyf ooren , in de midden doorboort; de tanden zyn als aan

de gemeene, doch maaken een ftomper kegel, mede met de fpits naar beneden uitky-

kende. De koleur van de fchaal is witachtig , naar den lichtrooden trekkende, en de

fchoongemaakte wratten blinken als paerlen, welke dezen dop een groot cieraat geeven.

Op ieder groote wrat ftaat een voet, in gedaante en lengte van eenen vinger ,
doch zoo

dik niet, en op de kleender ftaan kleender voeten. De groote vingers ftaan op den rug

en aan de zyden, aan 't onderfte fmal en rond, daar men een kuiltje ziet, 't welk op

de wratten paft, rondom met een velletje aan de fchaal vaft ; en dat met een zenuwe door

't gaatje van de wratte gaande , aan het ander vleefch vaft is, door welkers hulp het dier

zyne voeten beweegt. Aan het bovenftc eind zyn deze vingers driekantig, en wat

fcherp , doch de ouden worden rondachtig. De koleur is lichtbruin , maar verbleekt

wat aan de gedroogde, met twee of drie witte banden in de midden. Deze fchaalen zyn

wel fteenagtig, en tegens malkander geflagen , blinkende als glas, doch van binnen zyn

ze droog en bros, latende zig fchraapen als hard kryt. De andere kleender vingers

zyn een of twee leden van een vinger lang, boven breed, en wat plat als een fpadel;

doorgaans lichtbruin , en van digtcr fubftantie , daarom ze ook in 't water zinken als fteen.

Deze vingers hebben eene byzondere en wonderlyke eigenfehap , dat ze in "t water gewor-

pen , zommige , en wel de meefte > daar van zinken , en plat nederleggen , zommige ftaan
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over eind als danzende in 'c water, zommige ftaan fchuins als een gevelde piek. Ik

heb my lang laaten voorftaan, dat ze den zelfden ftand verbeelden, dien ze aan 't te»

vende beeft gehad hebben , doch by nader onderzoek bevonden, dat zulks niet aan

alle vingeren waar zy. De zekere oorzaak hier van zoude ik niet konnen vaftftellen

,

doch oordeelen, dat, indien wy met vergrootglazen voorzien waren, wy 't zelve nader

zouden ontdekken , wanneer men buiten twyffel bevinden zoude, dat de leggers digter

en vafter van fubftantie zyn, maar de ftaanders, dat is, vingers die overeind ftaan en
dryven, by haare bovenftedeelcn ydeler en voozer zyn ; dieshalven aldaar meer luchts in

2ig beflooten hebben, waar door het dan komt, dat het ligfte deel daarvan zig op-

heft, en 't zwaarfte naar den grond zakt. Als deze vingers langen tyd op de ftrand,

of tuttellen de klippen dryven , worden ze eindelyk zwaar , en geheel in fteen veran-

dert, weshalven veele vermoeden, (niet heel onwaarfchynlyk) dat het een byzonder

Steen- zeegewas zy.

Hunne naam in'tLatynis Echinometra'Digitata Trima, en de vingers in 't byzonder H«««' lx-

T>igiti Marini, Maleits Tljari Lauf, by de Amboneezen heeft hy geen byzondere wJ'S"
naam dan op Hitoe, Stdopay j opHila, Hatu Opay, en Hatoyhu) op Loehoe, Sa-""1'"'

Zy vallen meeft op de kuft van Hitoe, op zoodanige ftranden daar groote freencn ":><"• ge-

en zand zyn; de Inlanders neemen ze tot de koft gelyk de voorige, te weten, de cyer- Z'flel
Hokken , die men van binnen vind, van het aanhangende vleefch en flym wel gezuivert.

De ftecne vingers flypen ze wat aan 't voorfte fpits , dat'er de fcherpe kanten afkomen , en
hangen ze hunnekinderen aan den hals , in plaats van babbelftok jes , zeggende , dat ze een
gemakkelyke tanding maaken. Zommige van onze Chirurgyns hebben ervaaren , dat ze ge-

• pulverizeert en ingenomen , de zelve werking doen als Oculi Cancri , te weeten , om het ^Onli

-Water, Graveel en de Maanftonden krachtig te dryven. Van de Ternata,ien , en Inwoon- vtïiïl'e*.

deren der Xulaffe Eilanden, heb ik geleert, dat ze deze vingers mengen onder die dingen,'*"'

die ze tegens ingenomen vergift gebruiken , en heb ik dezelve ook dikwils gevonden on- "°r'lc"

der de bondeltjcs, die zy overal op Zeetochten , en in den Oorlog gaande , by zig draagen g$"g'-""

die gcmeenlyk beftonden uit 7 ftukjes. Als 1 een zwart, 2 een wit geknoopt, 3 een grauw , f**
4 een rood Calbahaar , ƒ een denticuli Elefhantis , hier na onder de Solenes befchrceven , 6
deze fteene vingers , 7 een onbekent worteltje, doch in plaats van 't zelve was in andere
bondeltjes een ftukje van den Solen arenarius , of Zandpype. Andere gevoelden het
Geheim daar in te beftaan , datze deze 7 dingen gebruikten , niet alleen tegens in-

genomen vergift, maar bok tegens toverfchc beleezing, daar ze zeer bang voor zyn, Ooktagc»

inzonderheit tegens zoodanige fchelmftukjes, waar door ze malkander de manlyke
'°™'7 '

kragt beneemen.

II. Echinometra Digitata Secimda. l.nottmda, is wat grooter dan de voorgaande , 1 Soort.

ia 't gemeen een vuift groot, regt rond, en wat gedrukt als een kaasje; de konftigfte HMr go-
en cierlykfte onder alle Zeeappels , want Zyn fchaal is bezet met fchoone groore wrat-

d"""' 4

ten, blinkende als paereltjes, ieder met een doorgaand gaatje , en een kringetje rond- p'iJtxm.
om: deze wratten ftaan in 10 ryen of f paaren, en in ieder ry, van het bovenfte tot

No - IU -

het onderfte gat ofden mond , f of 6 , en daar tufTchen noch twee ofdrie halve ryen , ieder ^VZ'
*

van drie of vier wratten; op ieder wrat ftaateen vinger, ruim zoo lang als de middelfte "** l"m"
vinger, hebbende de dikte van een Ganzefchaft , rondeninde lengte geftreept , wat ruig , pmmtfj
doiïker grauw, boven met een plat fterretje van veele ftraalen, van fubftantie harderen z>'» «»
fteenachtiger dan de voorige , derhalven alle in 't water zinkende. Tuflchen de ryen

1*$°"'

ftaan 'er noch andere kleender, doch wat ydcl, en boven op meeft rond. Daar is noch
n""kul

een byzondere foort hier van , die de vingers veel korter en dunder hebben, ook met
ronde hoofden. De derde foort heeft gekartelde kransjes rondom de vingers, die bo-

ven ij duim niet lang zyn. De vierde foort heeft lange en ranke vingers, boven in

een ftompe fpits toeloopende, wit, licht , en krytachtig van fubftantie. Devyfnaaden,
waar mede de fchaal te zamen is gezet, loopen niet regt, maar wat bogtig of flangs-

E wyze

,
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wyze > en hebben nauwe kerven , waarmede zy aan malkander hangen, en vallen

de gedroogde derhalven ligt van malkander , of men moet ze met draaden t' zamen

binden. Het bovenftc gat, of d'uitgang van de Excrementen, heeft rondom noch ^ min-

dere gaatjes, en de fchaal aldaar is van veele kleene (tukjes gemaakt , die ligt van

een vallen , waarom de geheele Tholus , of Slotfteen van dit verwulf , ge-

meenlyk heel invalt , nalaatende een grooter gat , "t welk men qualyk beletten

kan. In den mond ziet men aan de randen ook niet meer dan vyf ooren, doch niet

zeer gegaat , daar de banden doorgaan die de Kroon vafb houden ; deze is als aan

de voorgaande ; zie beneden,

Humek- Hun naam in 't Latyn is Echinometra 'Digitata Secunda. In 't byzonder Cidaris

reedt» Mauri ; Belg. Moorfche Tulband, om dat de fchoongemaakte fchaal niet qualyk een Ara-
wamm.

jjilche of Mogolfche Tulband gelykt, die met paerlen of Edelgeftecnten is bezet; by

de Amboneezen heeft hy geen byzonderc naam.

Als hy volkomen is, heeft hy 60 vingers in 't algemeen, in 10 ryen ftaande, daar

'tGetalvan onder omtrent 28 of 30 groote, en 10 heele kleene. Om ieder groote vinger ftaan
hmnefm-

} q kleene pennen , digt aan de groote leggende, om hem in zynen ftant te houden. Hy
heeft , als gezegt is , } naaden , die paarswyze in malkander fluiten , fyn gezaagt als een

futura oranii , doch ieder deel laat zig weder in tweén fcheiden , die wat vafter aan mal-

kander klceven.

Wam ge- Men vind hem by de eerfte, op de kuft van Hitoc, als mede in den Amboinzen In-

tmvfa» 'iam ' ^aar groffteenige ftranden zyn , doch zyn beide nergens zoo veel dan die in het

voorgaande Hooftdeel. Zy worden weinig gegeeten , en de vingers hebben ook geen

bekend gebruik , behalven dat ze de vrouwtjes neemen om fterretjes op haare peperkoek-

jes te drukken ; maar de fchoongemaakte Tulband is in alle manieren waerd , dat men
hem onder de fraaifte Rariteiten bewaare, en zoo hy van malkander valt , kan men
hem met een dunne lym wcêr t' zamen zetten , die dan vafter houd dan ze te voo-

ren waren.

z"
m
fp"i

Siamfche Zceappels zyn een flag van deze twee fborten, doch grooter rond, dikker

Ecrfiefiort.
vin fubftantie , en de korrels ftaan ordentlyker. Deze wecten ze by den mond uit te

Btwaar fnyden, van binnen te verlakken , of met dunne zilvere blikjes te bekleedcn, waaruit
toe gebruikt j i , •

worden, ze dan fraaije doosjes en dnnkkopjes maaken, die redelyk duurzaam zyn.

De voorfchreve Zeegriffén worden ook gebruikt tegens het bort, als men dezelve

inneemt in water gewreven, met een weinig gember, dat het even de fmaak daar

van krygt.

i Soort. De tweede ofronde foort, heeft noch eenige kleendcre foorten, waar van de eerfte

da°mte" me<fe rond cn kaasvormig is, bezet met lange en dunne pylen, ruim een vinger lang

fc'^Z'
cn ZO° ^ a ' s een zeihnaalde, de achterftc helft is ruig en met knobbeltjes bezet, de

femm. voorfte helft ruig of fcherp , eindigende in een ftompe lpits gelyk een Syringa. An-

dere pyltjes zyn gladder, dunder, en eindigen in een fcherpe lpits gelyk een naald.

Een andere foort is mede rond, platter dan de voorgaande , recht als de wervel van

een (pil, zyne voeten zyn een lid van een vinger lang, en gekartelt, de kroontjes in

kringen boven malkander gezet, aardig om te zien. Een van de eerfte foorten , in eene

der regenmaanden, Auguftus, gevangen, hadde omtrent 60 vingers zoo groote als

Ondervm- kleene, welke alle in 't water zonken en plat neerlagen ; dies te onderzoeken ftaat, of

de"«Sclrj- zulks de veelvuldige Regen veroorzaakte , want van de uitgeverfte en gedroogde begonden
ver. >

er vee je narjerrian(j over cind te ftaan; zoo deden ook de vingers van de eerfte of tweede
'' foort, die gevonden wierden in de maagen van eenen grooten Opblazcr. De kroontjes

HMtXmiB den mond van een Zeeappel, beftaan uit 25- of 30 beentjes, die van malkander gaan,
letter A. waar van je , Q groot fl-e vyf tancien uitmaaken.

Inden jaare 168.9, den 19 van Sprokkelmaand, heeft een Noordweften ftorm die

8 dagen duurde, de Moorfche Tulbanden in menigte opgeworpen, die men anders in

den Amboimchen Inham zelden ziet. Wanneer een vinger gebroken word , groeit
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het overige ftompje aan zyne wratte vaft s beweegt zich niet meer. Zommige vin-

gers zyn voor afgefleten en worden krytachtig , waar mede men dan op een lei fchry-

ven kan , als met een griffie.

De Echinometra Digitata Prima, ftaat verbeeldt op de Plaat N°. XIII. N°. I. en II. ét de zelve, met
zyne pennen of voeten, in hunne oyiderfcheide foorten afgebeeldt met de letteren D, D, D.

De Echinometra Dïgitata Secunda, of tweede Joort, die noch wonderlyker is als de voorgaande, is verbeeldt

tip de zelve Plaat met N°. III, en IV. is de zelve met hunne pennen of voeten, waar -Van drie foorien

zyn aangewezen met de letteren E , E , E.

D

XXX. HOOFTDEEL.
Van den Echinometra Setofa :

c
Ëcelu 'Babi.

Eze Zeeappel is kleendervan fchaal dan de beide voorgaande, anders van ge- Eciimmf
daante als de Echinometra Secunda , ook dunder en platter van fchaal , en kleen- s""fa-

der van wratjes > waar tuflehen 'er noch veele ftaan die minder zyn. De grootfte f-'XfT
fchaalen zyn als een vuift of handkaasje > overal bezet met lange pylen , van 4 Zie ie,

tot den 7 duimen lang, in de dikte van een Naainaalde , doch voor zoo fpits toeloopende n^v™
als een verkensborftel. Andere tuffchen beide korter , en zoo dun als haairtjes. Zy
zyn zwartbruin, zommige vuilzwart , regt , ftyf, doch zoo brokkelig , dat , zoo dra men
'er tegen ftoot, zyafbreeken: aan de zyden zyn ze van onderen tot boven ove*lwars ge-

kerft als een fyne fchroeve, en ruig in 't aantaften. Hy heeft geene zonderlyke Eyeren, ,s mm,t

en word voor onbequaam tot de koft gehouden.
>"ftyze.

Hunne naam in 't Latyn is Echinometra Setofa, of Echinus Setofas, Maleits Bulu"Zy« l"»*-

Babi, Amboihs Hahuru en Hahulu, alle naar de gelykeniflè van Verkensborftelen : op™'"rfch"ij,

Lcytimor hiet hy ook Maccariwan , dat is, iets 't welk een gelach verwekt als hy ie_
*<"'<»•

mant raakt; doch meer by de omftanders, dan by den Iydcr.

Zy houden haar op vlakke zandige ftranden, daar weinig fteenen zyn, en zomtyds «Wa-
rnet troupen by malkander, inzonderheit als'er, by aflopend water, eenige vlakke kuilen Zofl»
in 't zand blyven ftaan. Dit fnoode ongedierte maakt de ftranden overal zorgelyk

,

inzonderheit voor die hunnen koft, by aflopend water , daar op moeten zoeken,
en omtrent een voet diep in 't water gaan, voornamentlyk by nacht, wanneer men 011.,

voorziens tegens dit dier aanloopt , of daar op trapt , meenende dat het een fteen is. vaarM

Want zoo dra men de fcherpe pylen aanraakt, of den voet flegts daar op begint te

zetten, zoo heeft men de fpitzen van de pylen in de huit, die dan ftraks afbrceken,
en groote pyn verwekken. Het is my zelfs gebeurt, dat ik by Maanefchyn in.'t Zeewa-
ter wandelende , en eenige Rariteiten onder de klippen zoekende , daar ik noch al wel
op dit ongedierte verdacht was, en dieshalven zagtjes voelde onder de klippen, echter
twee of drie van deze pylen in myn hand kreeg, fchier eer ik voelde dat ik iets aan-
raakte, want ze ftaan rondom het dier uitgerekt, als aan een Egel of Yzer varken dat Hul midr
zyne borftels opzet. De heeling van deze fteeken is, dat men het gequetfte lidt zagtjes*'*'"''

kloppe, dat het half befterve, en de ftukken van den pyl ganfeh gemorfeit worden

;

daar na het lidt over 't vuur warm maake, zoo heet men het lyden kaïl; of, zoo gy 't

hebt
,

fmeert een papje daar op van de grauwe Crujla Accarbary , 't welk de pyn ver-
dooft, maar het lidt moet men evenwel kloppen om den pyl te vermorfTelcn. De
doppen worden niet bewaart , om dat ze te bros zyn : zomtyds bewaart men de dikfte

pylen die de dikte van een Zeilnaalt hebben , en onder aan mooi gekartelt zyn
met kransjes, doch de Iangfte fpits moet men afbreeken, en dit zyn dan Zeenaalden.
Over dag kan hy zyne pylen neerleggen, onder water als de Zonne fchynt; dit doet Hoi mm
hy ook als hem een hand genaakt, die met gewreeve Gember beftreeken is, dat meriSg*»"

E 2 hem
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hem zonder fchade handelen kan , gelyk de Gember ook de pyn geneeft die men van

zyne fteeken bekomt.

i Soort. De tweede foort is groot en plat van fchaal, met korte pennen voorzien, die zoo

vinnig niet fteeken als de voorgaande) en hunne pennen zyn veel korter, die voor Ra-

riteiten konnen bewaart worden.

Echinometra Setofa. Zie de Tlaat N°. XIII. N°. V. welkers jennen heel dun en fjn z.p y waarom 39

ook Zeenaalden by ons genoemt worden.

Echinus

Sulcatits
,

verfehtlt

van de

Haar ge-

daante.

"Zie de

Plaat

XIV.
letter G.

1 Soort.

Haar ge-

daante.

Zie de

Plaat

XIV.
leiter D.

En waar
gevonden

worden.

XXXI. HOOFTDEEL.
Van den Echinus Sulcatw. Doodshoofden.

DEzc foort van Zeeappelen wykt wat af van de gemeene gedaante, want dezen

Echinus is wel mede uit den ronden langwerpig, maar heeft een gemengt

fatzoen van een Zeefterre. Immers op den rugge ziet men de verdeeling

van eene fterre , met f ongelyke ftraalen , die vol gaatjes zyn , en daar op vee-

Ie korte voetjes veel ftekelyker als borfteltjes. De fchaal is witachtig, omtrent

de Sterre grauwachtig , dun en zeer breukzaam , zoo dat men ze qualyk handelen

kan; aan den eencn hoek van de kanten heeft ze een rond gat, daar qualyk een pink in

kan, 't welk de mond is. By den anderen hoek onder aan den buik, hebben ze een

ander galjjovcrdwars, wiens cene lip naar den buik wat verheven is, zynde de door-

gang van de uitwerpzelen ; zoo maaken ook de drie langfte ftraalen van de fterre op den

rug drie vooren. Hy word zelden gevonden , heeft noch geen byzondere naam

,

daarom ik hem by provifie Echinum Sulcatum noeme ; onze Nederlanders noemen

hem Doodshooftje. Zyn fchaal in den regen gezuivert en gedroogt, word onder de

Rariteiten bewaart.

Noch een tweede foort hier van is wat kleender van dop , uit den ronden , mede

langwerpig, en boven een dwarsvinger niet hoog, zonder fterre of vooren op den rugge,

maar met eenen gewoonen mond onder aan den buik. De dop is met veele kleene kor-

reltjes bezet , en daar op kleene en digtc ftekeltjes als ftukken van borftelcn , grys en

glimmende als Amianthus , die hy in 't water opregt, maar uitgetrokken neêrlegt. Als

men hier op trapt, of de handen daar aan fteekt, verwekken ze eenen klecnen brand,

jeuken in de hand , en maaken 't lidt rood zonder pyn. De dop heeft aan den

eenen kant een rond gat , 't welk zyn mond is , zoo dat het voorgaande zynen uitgang is.

Men vind ze veel in den Amboinzen Inham in de Rivier Weipitoe.

Echinus Sulcatus ,
By ons genaamt Doodshoofd. Zie de Plaat N°. XIV. letter C. een tweede foort let'

ter D. die ook Siange Eycren wegens haar gedaante
,
genoemt worden. Wy hebben hier noch toegevoegt een

gemarmerde
,

aangeweez.en door N°. I. N°. 2. is een witte , doch wat uitden granwen. yllle deeut zyn ttit

het Kabinet van den Heere Doclor d'Aquet, en N°. 3. is ons toegevoegt door den Heere ekjong, welke al-

le wy, om haare verfchetdentheit , noodig oordeelden hier by te voegen.

XXXII. HOOFTDEEL.
Van dm Echinus Tlanus. Tannekpeken en Zeeréden.

Echinus ' Eze Echinus wyffelt mede tuflehen een Zeeappel en een Zeefterre , dies hy

Z 'foor- I I onder beide kan getrokken worden , waar van ik drie foorten aangemerkt

te». M' J hebbe. i. De eerfte , die men Zeeréalen noemt , is rond, in den Diameter

1 Soort. een hand breed, aan de kanten dun, in de midden een ichaft dik , witachtig
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of licht grauw. Op den rug vertoont hy een vyfftraalige Sterre, die wat ingezakt is , en Humt ge-

met veele kerven geteekent j in de midden of het Centrum een pas merkbaar kleen gaatje , ^
en op den buik ook een kleeh rond gat, 't welk de mond is, van daar loopen ook^'""*

vyf vooren zig in de rondte verfpreidende. Hy is met weinige en korte ftekeltjes be- kturM.

zet, meeft op de ftraal van de fterre, en ook aan den buik met noch kleender, zoo

dat hy geenen zonderlykcn gang in Zee maakt , latende zig door de baaren van de eene

plaats naar de andere dryven.

Van deze foort vind men een groot en raar flag , zeer dun en plat, 5 en 6 duimen E"> andere

lang en breed, in de midden omtrent een fchaft dik, alwaar men op den rug een Ster fan.
ziet van f ftraalen, omtrent een lidt lang, waar van de voorfle de langfte is, de twee i,'?

de

. Plaat
agterfte loopen naar twee keepen of inhammen, die wel twee leden van een vinger XIV.

diepzyn, als of 'er twee riemen uitgefneden waren , aan de ouden geopent , maar aan ^'J
F'

de jonge geflooten ; de jonge zyn paers, de oude van afchgrauw en donker paers ge- grootte.

mengt. Hunne voetjes zyn korte haairtjes of ftekeltjes , waar mede zy onder watet re-

delyk ras voortgaan, maar als hen 't water ontgaat, blyven ze op een plaats ftil leg-

gen. Men vind ze op de vlakke zandftrand, by de Rivier IVeynttoe op Leytimor, in

de maanden November en December. Hier van worden 'er ook zommige , doch zeer

zelden, gevonden, die vyf uitgelhcede keepen hebben , gelyk de voorgaande maar twee;

doch deze keepen zyn aan de randen toegegroeit.

De tweede foort is dikker van fchaal, uit den ronden wat hoekig, met twee langere 1 Smrl-

zyden, niet qualyk een Ruiters fchildje gelykende. Boven op den rugge heeft hy Haare ge-

mede een Sterre, en aan den buik een ronde mond, overal bezet met korte groenach-

tige ftekeltjes. De fchaal is witter en vafter dan de voorgaande ; aan den buik is hy
wat ingedrukt met vyf vooren, en op den rug wat verheven , daar de ftraalen vol

gaatjes zyn.

De derde foort zyn de Zccfchellingen , fchier van 't zelfde maakzel , in de grootte van 3

eenen Hollandfchen Schelling, en een fchaft dik, meeft rond of een weinig hoekig, alsof

ze mede een fchildje wilde afbeelden. De buik is ingedrukt, en aan de kanten is

hy altyd dikker, op den rug met een fterre , en overal bezet met diergelyke korte fte-

keltjes. Men vind ze by meenigte op de vlakke ftranden van de Oeliajfers, en hebben
geen gebruik, als dat men de mooifte tot Rariteiten bewaart, wanneer men ze eerft in

den regen legt, tot dat alle de ftekeltjes afvallen, zynde de twee laatfte foorten har-

der en langduuriger van fchaal , doch de eerfte is wel zoo raar en zoo mooi.

Hier toe behooren noch eenige Steentjes, die men in de Uliajfers tuffchen de Zeeklip- Ĥ°"
del'"

pen vind , hebbende de grootte van een ftuiver , doch aan den ecnen kant met een uitfteckend warden.

hoekje, daar een gat doorgaat, als of men zé tot voorhangzels gebruiken zoude. De
onderfte zyde is glad en effen, maar de bovenfte is hol , vol fcherpe ftraalen die Sterre- XIV.

wys ftaan , als de knoopen van zommige koraalboomtjes. Daar is geen ander leven
>'"" H'

aan, als dat men ze met een flymerig vleefch, de qualle gelyk, bekleedt vind , 'twclk

ftraks wegrot als men ze in de lucht 'egt.

De eerfte foort, of cigentlyk Pannekoeken, worden 6 of 7 vingerbreed bevonden,
meeft rond, en hebben aan den cenen kant rwee inwyken, als of 'er ftukjes uitgefne-

den waren , gelykende niet qualyk het overleer van een fchoen , als het de Schoen-

maker uitfnyd ; ik heb 'er ook gevonden van f zulke inwyken , doch die ziet

men zelden.

Echinus Planus, ofwel Pannekockcn by onsgenaamt , hier vangeeft de Schryver deezje drie afteekeningen , wel-
ke verbeeldt sgw of de Plaat N°. X IV. met de letter E. die ook een Zeercaal genoemt word. De letter F.
ti eygentlyk degroote Pannekoek, van welke noch verfcheide kleinder foorten gevonden worden, en een voor-

heelt hiervan is by letter G. Uit het Kabinet van den Heere Dotlor d'Aquet, hebben wy'er noch twee byge-

voegt, doch heel raar, welk eene verbeeldt ftaatby letter H. zynde deez.e fieenig, hart; en de ander met de
letter I. hebbende om zyn halve rondte uitfleekende punten, waarom hy de Zonneftraaide Pannekoek
genaamt word.

XXXIII. HOOFT-
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Ziivtax

Marina.

Vttfcheide

foorten.

i Soort.

Haar ge-

daante.

Xü de

Plaat X.
No. 4.

V'

XXXIII. HOOFTDEEL
Van de Limax Marina. Zeejlek^e.

'An de Limax Marina heb ik de volgende foorten ontdekt. I. De eerltd

is als een regte Wegflakke, langwerpig, rond of ovaal, vier dwars vin-

gers lang, en twee breed , beneden vlak, en boven half rond. De rug is

bedekt met zwartachtige en weeke doornen , daar onder leggen 7 of 8 hal-

ve kringen als nagels , of als de leden van een Pantzier aan de fchootjes , zwart

,

hoornachtig van fubftantie, digt tegens malkander gevoegt, doch zoodanig, dat ze

het dier naar zyn believen buigen kan. Van onderen is ze t' eenemaal gelyk de Schulp

Lopas > ofKlipklever , te weeten , zy heeft een geel taai en flymerig vleefch , omgeeven met

eenen gcfronsden rand , Iigter van koleur. Daar mede hangt zy zeer vaft aan de Zee-

klippen op onbewoonde ftranden , inzonderheit by den droogen ryfthoek Siël ge-

naamt , zynde de Zuidclykfte fnuit van klêen Ceram. Men moet ze met gewelt van

de klippen aftrekken , en dan rollen ze zig in malkander als een Egel. Zy hiet

in 't Amboins Kokohot > op Loehoe Talluul, en word by de Inlanders gekookt en

gegecten.

I I. Limax Marina Verrucofa , heeft mede de gedaante van een kruipende Weg-

flakke, doch is dikker en bultiger , op den rug met groote wratten bezet, zonder

fchild of doorn. Men vind haar mede aan de Zeeklippen ; omtrent den voorfchreven

hoek, of op eenzame ftranden daar groote fteenen leggen. Zy blyft lang op eene plaats

,

gelyk de Lopades, weshalvcn men de plaats waar ze aan de klippen zitten, kaal

en effen bevind; men vind ze ook onder aan de klippen hangen, zelfs daar ze mee

zand bedekt zyn , gelyk de Ezeltjes (^Azelli) in de Wynkelders onder de fteenen.

Voor aan 't hooft fteekt zy twee lange horens uit , waar mede zy in 't kruipen

den weg zoekt , gelyk alle Wegflakken. Zy hiet in 't Amboins Ulayl en

Ulael.

Tylos, by Tlinim, is een flag vzn Azellus , al zoo genaamt van de weerachtige,

(Calleuze,~) hardigheit des Vleefchs, waar door hy miflehien een van deze LimateS,

of Zeeflakken verftaat.

III. Limax Tertia , is anders niet dan een klomp , meer rond dan lang-

werpig, met een geelachtig taai vleefch , gelyk het voorgaande geil van reuk,

anders niet op den rugge hebbende dan een wit beentje, wat grooter dan een dub-

beltje , met eenen uitfteekenden krommen hoek , maakende fchier de gedaante

van een ham.

Zy groeit op vlakke ftranden voor het Kafteel Vicforia, en is goed om te eeten,

doch is- meer by de Tanegeijers geacht, dan by onze Amboneezen.

Daar zyn noch twee andere foorten , meeft uit een klomp vleefch beftaande , waar

VmZüZ van de eerfte een rond fcnild
i
e ' aIs een v,ak keeltje

,
draagt.

(mrtcn. De andere heeft een langwerpig fchildje , fchier vierkantig , als een Amboins

fchild , een halven vinger lang , en een kleenen vinger breed. Beide worden ze mede

onder Rariteiten bewaart.

Waar ge-

fotidcn

ivorden.

3 Soort.

Haar ge-

daante.

Zie de

Plaat X.

N°.f.
En waar
gevonden

worden.

Vand

Limax Marina , of de Zeeluis, flaat verheelt op de Plaat N°. X. N°. 4. en de Limax Tertia, N°. j*.

}ran de andere hebben wy geen afbeelding^ doch N°. 6. is hier bj gevoegt 3
om dat die meede tot dat ge-

flapt behoort.

XXXIV. HOOFT-
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XXXIV. HOOFTDEEL
Vin de Stella Marina : 'Bintang Laut.

VAn dc Stella Marina heb ik de volgende foorten aangemerkt. Stella Ma*

I. De gemeene foort heeft vyf voeten , in de gedaante van een vyfïtraa- "
êtrp

ligeSterre, want de ftraalen noemt men in 't gemeen de voeten , daar meny»»«.

takken behoort te zeggen, want ieder tak is vier of vyf duimen tang , ,JpÏSiiw!

rond, en dik als een duim, boven glad en hoogblauw, of met laage wratjes bezet,

van onderen witachtig , alwaat men in ieder tak in de lengte eene opening of fcheu-

ring ziet , doch digt geflooten , en by den mond als in een Centrum t' zamen ftoo- IR» >'»

tende , zynde anders daar aan geen kennelyke mond. Uit deze fcheuren , als men ze ^Ztje!'"/.

omkeert, vertoonen zich ontelbare kleene voetjes, die het dier dan uitftcckt, dan
'm-tlm'J

l

trekt. Als ze al te zamen uitfteeken , gelyken ze wel een Duizendbeen. Men
vind 'er ook onder die 6 takken hebben, te wecten, twee kleene en drie grootej

doch deze zyn kleendcr en grauwer. Zy maaken eenen langzamen gang onder wa-

ter, daar men ze fchoon blauw op den grond ziet leggen, en zomtyds word men
fchielyk gewaar, dat ze zich onder de groote klippen verbergen, 't welk zy niet krui-

pende doen , maar in 't zeewater vlottende. Van -binnen is een hardachtig waterig

vleefch , hebben geen onderfchcidene leeden , en rieken zeer fterk naar 't zeewater ; en

als men ze hart handelt, veroorzaakt zulks eenige jeukte in de hand.

Haar naam in 't Latyn is Stella Marina, in 't algemeen. Belg. Vyfvoet en Zccftcr- H™'»™™

re ; in 't Malcits Bintang Laut; Amboins, op Hitoe, Safanna: de algcmeene Naitin * tuU*.

Sannawaru.

I I. Stella Marina Minor , is pas zoo groot als een vlakke hand , de takken zyn 2 Soort.

plat, op den rug gegranulcert , lichtgrauw, of witachtig, anders van 't zelfde maak-

zel als de voorgaande; word gevonden in ftille baaijen en vlakke ftranden, alsinden^wAi
Amboinfchcn Inham , by den hoek Martyn Fonfo. worden.

III. Stella Marina Qumdecim Radiorum , word zeer zelden gevonden ; is 4 en 1 3 Soort.

duimen breed, rondom in 12 of 14. takken verdeelt, die niet alle van eelvkc lcn^te^*'-'*
P 1 o meerder

zyn , een ieder heeft in de midden een lidt dat hy buigen kan , omtrent een lidt van takken dan

een vinger lang , ros van fchaal , en bezet met fcherpc ftekelen , omtrent de nagel van gaande'.

een vinger lang, mede ros als of het een Zecappel was; beneden ziet men aan de

takken een fcheur, en daar in byzonderc kleene voetjes. Zy houd zich in de diepte »W zy

van de Zee, daat het vol grove fteenen is, gelyk de ftrand van Laricque, alwaar 7
^"~'^^h°u^'

Hulupanahiet. Alsmenzig in haare {rekels quetft, verwekt zulks eenen grooten brand

en zwaare pyn, daarom zy ongemoeit gelaten word. Men kan haar echter hart droo-

gen enbewaaren, zonder dat haare ftekels afvallen.

IV. Stella Marina Quarta, is dc grootfte van allen, 8 cn 9 duimen breed, me-

4

de in 5 takken verdeelt, die beneden vlak zyn; boven loopen ze met een verheven ^.IJitUn'

rug toe , ros van koleur , die bezet is met h'ooge zwarte wratten,, hard en fpits
HlIIIr

als ftompe doornen; van onderen aan de takken ziet men befcheidentlyker dc lange <hmt*.

ïcheuren, die met gezaagde kanten fluiten als het Bekkeneel, daar hy ontelbare pootjes ^„fxv
uitfteekt, week, buigzaam, en voor met een knopje gelyk de Slakkehorcntjes, waar'<»"A.

mede zy niet alleen haaren gang maakt, maar ook haar voedzel zoekt, zoo dat deze

vyf fcheuren haar voor vyf monden dienen. Als men dit dier van boven ziet, ge-

lykt het zeer wel een hard gebakke Paftci , met zwart gebrande knobbeltjes en

kanten. Men kan geen leven aan dit dier befpeuren , dan aan dc uitgefteekene voet-

jes, want de takken ftaan ftyf, en men ziet het geen beweging op den grond maa-

ken, al raakt men 't aan. Als men 't opdroogen wil, moet men 't cerft in verfch en

warm
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warm water leggen , tot dat de brakkigheit uittrekke, en dan in de heeteZon of in

den rook droogen , zoo kan men het een tyd lang bewaaren. Maar by regenachtig

weer, of als het vochtige lucht raakt, valt het ligt van malkander.

Haar ie-, Haar naam in 't Latyn is Stel/a Marina Qtiarta & Artocreas Marinum : Bek. Zee-
namino _

>*»vtrjckr-pafleitjess in't Amboins Safanna, als boven.
detaalm. Men vind ze veel op Cerams Noordkuft voor Affahitdi> en op Bonoa , als ook in

het binnenfte van den Amboinfchen Inham,

j Soort. y Stella Marina Quinto. & Scolopendroides , is de kleenfte , doch levendigftc onder

alle Zeefterren , afzienlyk van gedaante , want het Lichaam is klcen en plat als een

_ . , Spinnekop , boven afchgrauw , glad > en met vyf vooren afgedeelt , boven op maar met

J^/W XV. een velletje bekleed , van onderen fchaalachrig, uit den ronden vyfhoekig. Hieraan

m'c.
B ^aan Tlï lange en fmalle takken , van enkele wervels t'zamen gezet , naar alle zyden

buigzaam , als of het vyf lange wormen waren , aan de kanten met twee rygen fteene

voetjes bezet) die haar t'eenemaal de gedaante geven van een Duizendbeen , zoo dat

men ze daar voor aanzien zoude , als men het lichaamniet ziet. Onder aan de takken

ziet men geene fcheuren , gelyk aan de voorgaande , alleenlyk van den mond gaan vyf

korte fcheuren uit. Het dier kan deze takken naar alle kanten ras beweegen , gelyk

de Zeekat haare armen, en maakt daar mede ookeenen raifengang, dezelve met vee-

Ie bogten voortwerpende , en dan het lyf natrekkende. Als men een tak aanvat,

kruipt het dier weg , en laat 'er een ftuk van in de hand ; ook is het wonder-

lyk om te zien , dat deze takken in veele ftukken gekapt , zig alle noch lang bewee-

gen, gelyk dc afgekapte ftaerten van de Haagdiffen. Maar als het gehecle dier be-

gint te fterven , krult het zyne takken over 't hooft in eenen bol , en fterft zoo

in malkander gerolt ; in 't lyf vind men niets vleefchagtigs , maar alleen een zwart

bloed, is daarom ook tot de koft onbequaam.

Haar liw- Haar naam is Stella Marina Scolopendroides ; in 't Ambons op Hitoc , Sarina JVant

waarom, mamihuh , iets dat naar Vogelpluimen gelykt , verftaande daar mede de dunne pootjes

aan de takken.

Im'iS'
^en vmt^ 'laar °P Zenachtige ftranden, daar men qualyk een (leen kan opligtcn,

worden, of men vind ze daar onder , weetende zich ras te verbergen en weg te kruipen men
ziet 'er fchier niets aan dan ftraalen of takken , zoo dat men meenen zoude het een party

Duizendbeenen te zyn , 't geen ieder een vervaert maakt om haar aan te taften.

Do Xoe- yan alle de Zeefterren word niets tot de koft gebruikt, behalven datikzommige Ia-

emiHt tot landers van de Zuid-oofter Eilanden gezien hebbe, die de eerfte, en vierde ibort tot

lpyze bezigen , maar ik heb niet konnen ervaaren hoe zy die toebereiden ; anders word

Doib die- 'er een Azs oï Ompan van bereidt, 'twelk ,zy in de Bobbers der Vifchvuike leggen,

*">voor om de Vifch daar binnen te lokken; hier toe neemen ze alderhande Zeefterren, braa-
aas der

l'ijfc/xrs. den die op kooien, ftootenze, en vermengen ze met andere fterkriekendc dingen, en

binden dat in den buik van de Bobbers. In Hift. Antill. leeft men aangemerkt te zyn

,

dat de Zeefterren in de Caribifche Eilanden , als ze eenig onweêr voorzien , met haare

^njilJm" kleene pootjes veele kleene fteentjes omvatten , zoekende naar daar mede te bezwaaren

,

bewaarn,. f a[s met ankers vaft te maaken , op dat ze van de Zeebaaren niet gcflingert worden.

Die van Hoeamohel bereiden ze tot de koft aldus : zy neemen die van dc eerfte of vierde

foorte , fnyden ze in ftukken , en douwen'er het zwarte btoed uit , kooken ze dan in water

met eenige zuure bladeren, als Condong of Tamarjn> enlaaten ze een paar dagen daar

in ftaan ; daar na fchrapen ze de buitcnfte dikke of ruige huid af, fnyden ze in kleene (tuk-

jes , en kooken ze nochmaals met Santang Calappa ; waar na ze van hen gegceten worden.

Stella Marina, of Zccftarrcn, z.yn veele foorten , waar van ons geene nfbeeldinge Vftt toegekoomen , dan die

op de Plaat N°. XV. verheelt (laat met deletter A. die ^omhaare gedaante , ook Zeepafteijcn genoeml worden.

De Stella Manna Scolopendroides, is aangeweeuen met letterB. die met doornen omz.et //, en letter C. is

een andere foort , doch geheel glad. IVy hebben hier , om haar ongemeenheit
,
bygevoegt eene vierftrtudige ,

gete-

kent met letter D. en eene vyfflraalige met letter E. beneffens eene nepenjntntige , met letter F. die ons door

den Heere Doèlor D'Acjuet zyn toegesLorldefl , welke alle in V leven 3 of 4 maal grooter 7-jn dan hier

verbeeldt Jlaan.

XXXV. HOOFT-
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D

XXXV. HOOFTDEEL,
Van het Caput Medufie :• 'Bwlce Aijam.

It Monftreuze Zeedier behoort mede onder de Zeefterren , vreeflyk van aan-Sffi/ï,

zien, en niet ligt om aan te taftenvoordiegeenen,die het nooit gezien heb- £» ds

ben, waar van ik twee foorten befchryven zal. XVI.

I. Het eerfte heeft het Lichaam of het hooft mede als een Spinnekop ktt" A '

, ». . .. .' «li-.- ,- ... . 1 Soort',

uit den ronden wat plat, en eemgzms vyr Kantig , omtrent een duim breed;
<^Omfian-

dop is harder dan aan de Zeeappels, boven met een weeke huit bedekt, onder met een

langwerpige fcheur, 't welk de mond is , bezet met veele voeten. Dit Hoofd ver-^*™**™'

deelt zig voor eerft in f paaren of i o enkele Takken , waar van twee en twee een ge-

meenen oorfprong hebben, en met hunne t'zaamenvoeging het voornoemde hoofd maa-

ken, zoo dat het zelve geen byzonder Lichaam is. Ieder tak verdeelt zig in 3 ande-

re, en de zelve wederom in 4. of f dunderc , zynde de geheele tak ruim een hand

lang. Alle deze takken of ftraalen zyn van ontelbaare fteenachtige Wervels t'zaamen

gezet, naar alle kanten bewceglyk, gelyk de baart van een Zeekat. Van onderen ziet

men in twee reijen ontelbaare klccne witte voetjes, fyn gekartelt, meteen geel nopje

voor aan , als of het draadjes van een bloem waren , waar mede dit Beeft zynen

gang verrigt, zoo yffèlyk van gedaante, dat men 't voor een klomp van, Duizendbeen

of kleenc Slangetjes zoude aanzien. De gemeene koleur van beide de heeften, is ros,

doch men vind 'er ook koolzwart, groen, grauw en geel j het binnenfte is niet te 011-

derfcheiden in zeekere deelen van ingewanden, maar legt verwart, meeft gelykende het

geele vleefch van de Moffelen. Onder water gelykt het een wyt uitgebreide bloem , fj'3tr
en als men 't opligt, laat het zyn getakte voeten allegaar nederwaarts hangen, maar ''«""f

uit het water getrokken zynde, fluit het zyne takken opwaarts, flaande de zelve omiw.
de hand des geenen die het by den kop vat, die daar over niet weinig verfchrikt, mee-

nende dat hy eenig dood Zeegewas aanvat , 't welk zig dan zoo fchiclyk om zyn han-

den flaat. Het befterft ook zoodanig met alle de takken opwaarts in een bol geflo-

ten, gelykende alsdan 't hoofd van een kool (Bra/fica) die zig fluiten wil; men kan

het echter niet lang bewaaren , dewyl het zoo bros is , en van enkele Wervels lofle-

lyk aan malkander hangt. Het houd zig in de diepten op , daar veel koraalfteenen "W iy

zyn , en men vind het gemeenlyk om de Zeeboomtjes geflingert , doch word weinig 'dm.

gevonden.

II. Caput Medufiè Secundum, is noch zeltzamer en wonderlyker dan het voorgaan-
1 s°"rt'

de, doch meeft in meerderheit der takken daar van verfchillende ; want de middel- zmm-"^
fte kop, die mede het lyf van een Spinne verbeeldt, is voor eerft verdeelt in f paaren^
of 10 hoofdtakken, die niet boven een dwars handlang zyn. Ieder der zclvcn ver- damtm'
deelt zig in twee andere, die een voet of \\ lang zyn, doch de ecne is altyd langer

dan zyn naafte. Elk van deeze verdeelt zig wederom in 20 of 24, kleender takjes,

die verwiflëlt tegens malkander ftaan, en dezelve eindelyk weder in andere dwarsdraad-

• jes, alle van fteenachtige, doch brofle wervels t' zaamen gezet, en naar allen kanten be-

weeglyk. Alle dc mindere takjes zyn ruig van onderen, door welke het voortkruipt,

want ze hebben gecne voetjes , echter weet het alle zyne takken zoodanig uit te brei-

den en voort te zetten, dat ze malkanderen niet in den weg zyn. De kop heeft van

onderen een rond gat , 't welk zyn mond is , rondom het welk veele kleene tandjes ftaan

;

behalvcn dit noch y fcheuren by den oorfprong der hoofdtakken , die hem mede voor

monden dienen. Het lyf is bedekt met een gladde huid , en de fchaal veel weekcr

dan aan 't voorgaande. Binnen ziet men diergelyke y bloedzakken en eyeren gelyk aan'^*"*^

de Zeeappels, doch veel kleender ; de eyeren zyn geelder of fchier roodachtig, harder de Zet-

k dan r
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dan aan de Zeeappels, en de maagen moet men onder de 5" Hoofdtakker* Zoeken. Het

houd zig mede in de diepte op , onder en aan de groote Koraaliteencn , daar het zyn

takken in de rondte uitbreidt, beftaande een plaats wel vier voeten in den ^Diameter-,

gemeenelyk hangt het lyf aan de klippen, en de takken Üingërt het om de naafte Zee-

boomtjes die het zomtyds bedekt houd, inzonderheit die foorte, die \vy Lib. 12. van

ons Herbarium , 'Pfeiido Cerallinm rubrum genaamt hebben. Het komt zelden voor

den dag, en de Scheepslieden haaien het zomtyds met hun anker op, daar dan nie-

mand zoo ftout is die dat vervaarlyke dier durft afneemen, vreemt toeziende , als 'er

,een oud Orang Lamma onderis, die het met de handen durft aantaften, en dat het

E7tkumm Xyn takken om de zelve flaat, en nochtans niet bezeert. Het uitgetrokkene krult al

beu/aart zyn takken en loofwerk, over 't hooft in een bol, als een fluitkool, en befterft aldus,
warden.

^um^ mede met langer dan de naafte Regenftortingen , wanneer het in ftukkeii

van malkander valt, of men moet het geduurig in den rook laten hangen,

fw be- £)c gemeene naam van beide is in 't Latyn Caput Medttfa? , dewyl ik niets anders weet

,

"vtfcitelde 't geen met dat Slangenhoofd zoo wel overeen komt als dit dier. In 't Maleits Bulit

taaien.
jlijam > naar 't Amboinfchc Manuhidu, dat is, Hoenderveercn , waar mede ze de veel-

om. voudige takken dezes beefts vergelyken, doch dezen naam is in 't voorgaande Hooft-

deel ook gegeven aan de Stctta Marina Quinto, of Scolopendroides , die met dit dier een-

derlei flag is.

Worde* £)c Inwoonders van Hitoe en Hoeamobel, gebruiken het zomtyds tot fpyze, nee-

rvoondcrs mende daar toe de tweede of grootfte foorte, waar van ze alle de fync rakken weg

leilS. fmyten, en kooken daar van niets dan het middelfte lyf, met de naafte hoofdtakken,

daarin de maagens verborgen liggen, waar van ze dan niets dan de Eyeren nuttigen.

Andere braden het llegts op kooien , en zoeken dan de Eyeren daar uit.

Gedraagt Als men van de eerfte foorte eenige kleene vind, die haare takjes ordentclyk op-

Sji^ëwaarts fluiten, en het hart opdroogen konncn ui titaan , gclyken ze zeer wel de zoo
roos van rTenoemcje roos Van Tericho , zoo dat men ze eenen onweetenden daar voor ver-
jericho. D -*

koopen kan.

Caput Medufe. Onder alle Schepzelen die my voorgekoomen z,yn , is deze weft wonderbaarlykfte ; 't is

een dier 't geen den nauwkeur'tgen a.infchomver verbaaft moet doen ffaan t en x,eggen: Heer, boe wondcr-

lyk^hebt gy alles gemaakt ! Deez,e Zeeftar te verbeelden, ts byna onmogelyk^, om haare veelhett van leeden,

die gedroogt zynde zoo verwart door een leggen , dat men niet dan eene afbeelding by gedagtcn daar af
kan maaien; waarom de Schryver z.ulks naar behooren niet heeft kunnen laaien verrigten. De Heer

Do'dor D'Aquet, heeft uit zyn Kabinet ons een van deze toegezonden , die wy, zoo veel het doenlyl^was
,

hebben verbeeldt , zie de Plaat N°. XVI. Letter A. en B. is eenvan haare vyf takken, welke tak^zigaan-

flonts tn tweèn verdeelt , die ieder weder in twecnis gefplift , gaande zoo opwaarts tot eene tienwervige ver-

dubbeling toe. foor zoo veel wy hebben kpnnen befpenren , komt een ftraal of tak^ uit te maalden f 1 z uit-

einden, waar van wy in letter 13 maar eenige , om niet verwart te zyn, konnen verlootten, en indien de

andere, die nu afgebrooken ftaati , mcede tittgeteekent ware , zoo zoude het met anders dan eenen verwarden

kJ_omp voorkoomen. Deeze eene dan door vyf vermenigvuldigt
,
(want deze Star vyf zulke punten heeft)

brengen t" zamen i$6o uiteinden voort , die alle z.00 fyn als een draat gckrult , en om haar veelheit ver-

wart, en door malkander legden ; dit nu zoo zynde , bevinden wy dat teder punt of takj, altoos door twee

opgaande, 51 2 uiteinden maakende, inzigbefluit 1023 leeden , en de zelve door vyf'vermenigvuldigt , 5 1 1 5

leeden uitmaaken. Ieder lidt beftaat wederom in verfchetde wervelbeenen , die alle onder rondachttg, bo-

ven plat, en op ieder hoeh^met een doorntje bezet zyn , verbeeldt met letter C. Jk_ heb dezelve nagefpeurt,

en bevonden dat ieder lidt
,

(dte alle met gelyk_, doch hoe meer naar 'f uiteinde , hoe langer zyn,)

van ] o tot zo, ja in zommigc heb ikjer 24. getelt , die diergelyke wervelbeentjes hebben : als wy nu de zel-

ve door malkander ftellen op iGftukj, zoo komen ze uitte leveren een getal van 81840. Dit is nté

maar ten opzigt van het kleine Caput Medufa: , alhier door den Authcnr bejehreeven ; deze die th^nage-

fpeurt heb ,
is, zoo a/s zelve verwart lag, omtrent 5 of 6 duim lang, en meen, dat zoo de einden tut-

geftrekt lagen, het einde in zyn middellyn niet wel een voet zoude uitmaaken , zoo dat men hier uit be-

fluiten kan wat 'er van een , die de Schryver den tweeden noemt , moet zyn. Jk^ heb noch een diergelyke ge-

xjen , dte , naar ikjmy verbeelde , regt uit la% , wel drie voeten over 't kruis zou gewecjl z.yn , en echter niet

grooter van leeden dan deze voorgaande. Hier uit is te denken, indien de zelve waar 3 , of vier lee-

den lanper ware, hoe veel uiteinden, leeden, en wcrvelbeenfjes dat die meerder uitmaaken zoude.

Ik^heb uit den mondvan zyn ScaarfcheM'ajefteit van A4ofcovten , wanneer by mymet zyne tegenwoordigheite vereer-

de, om myne liefbebbery te zien ^verftaan , dat in de Cafpifche Zee veele van dezegevonden worden , en dat ook_de

manier van de zelve te vangen , met des Autheursbefchryvlng overeen quam , nament lyk^* dat meteen fiokop het

dier in '1 water fteekende , het alle zyne takken om de zelve ftaat , en wel v.ift houdende , z.00 tut het water

getrokken word: en noch naderhant , ten hume zynde van den Heer de Jong , en in gefprek. raakende

met







RARITEIT-KAMER. I Boek. 43
met den Secretaris van zyn Scaarjche Majefteit, beveftigde die Heer het meede, met byvoeging, dat 'er

veete, enheele grootein dezelve gevonden wierden. De Schryver zegt dat deeze Zeeftarren metwei te bewaa-

renzyn, doch geloof dat de heete Lugt aldaar, hiervan de oorzaag is. Die ik^ontmoet heb
t was

hurt » en geheel gaaf, doch het kan wel zjn dat die uit een ander geweft ,
(daar de Lugt zoo veel beder-

ving niet aanbrengt^ zal gekoomen zyn. Hy was heel wit, en die van den Heere Dollar D'Aquet, *

uit den geelen grauw, 't welk. my doet geloo'ven, dat deze twee
t

ieder van eene byzondere geftalte ge.

weeft zyn.

XXXVI. HOOFTDEEL.
Fan de Sagitla Marina: Safappo Laut.

ZEepylen of Zeefpatten zyn dunne ftókjes , die men binnen eenen zekeren s*^lu

Worm op zommige zandige ftranden vind> verdeelt in twee foorten: wit-
2 Jm

'

te en zwarte. witte m
I. Witte Zeefpatten zyn regte ftökken , van een \\ voet lang, aan hel:**

eind qualyk een ftroohalm dik > en allengskcns tocfmallende , tot de fyntevan een draad. Gej<,a»te

Het dikfte van dit ftokje ftaat, tegens de gewoonte van zwaare dingen , boven , en het
'jJQ'"'

dunfte onder, teweeten, in het lyf van eenen dikken Worm > die beneden daar aan

hangt, noch wel een halve voetlanger dan depyl, in de gedaante van een buikworm,

(Jumbrinis intejlinorum ,) naar beneden allengskens dikker, tot de dikte van een pink , Heeft r,«

en dan fchielyk in een ftompe fpits eindigt. De pyl is doorgaans bekleedt met een
™™

week velletje, als met een fcheede die aan den worm vaft is, en heeft ter wederzyden

een doorgaande zoqmtje, van rood, geele en witte koleur, als of het franje was»

in de gedaante van de lange, fmalle Maccaflaarfchc Standaarden. De Worm is wit of

vleefchverwig , zonder kringen , maar plat , en een weinig geftreept , van eene harde

zenuwachtige fubftantie, binnen gevult met een vuil water, met weinig zand gemengt,

deze Wormen groeijen op vlakke zandige ftranden , en ftaan de pylen altyd regt over#i„r

eind, by hoog water meed: met de pylen boven den grond , doch met Zeewater be- ln"J"

dekt, en zoo als het water valt, daalen ze mede in 't Land, en blyven niet boven 3

of4 vingeren boven den grond uitfteeken. Dieshalven, als men ze hebben wil, moet H°e gt.

men zulks met hoog water waarneemen, vattende het bovenfte van den Worm, daar de
va"&e"'

pyl uitfteekt, en 't zelve met eenen ruk uittrekkende; want als men daar aan gaat wag-

gelen , trekt de worm hoe langer hoe meer naar beneden. Boven water gehaalt

zynde, verftenflèn ftraks de franjen , aan de zyde hangende, dat .men zé niet meer be-f"rf'^"^
kennen kan ; men legt ze eenige dagen in 't verfch water , of in den regen , zoo verrot **

de worm daar af, en men krygt eene witte pyl daar uit , die van een tot 1 ' voet

,

lang zyn, rond en niet geheel glad, en breeken zeer ligt; men zoud ze voor bezem-

ftokjes aanzien;

II, De tweede foort is 2 en 2^ voeten lang, waar van de kleenfte helft, zynde dei Smf.

regte Worm, glad is, en in zand fteekt, de reft naar boven toe, is aan de eene zyde

bewallen met twee rygen kammetjes , als haanekammen , doch veel dünder, en u' cSe"2««/'
breidt door veele fyne ftraalcn, in 't rond ftaande, als vifchooren , ook met fubtile pun-

ten uitfteekende , digt boven malkander, en overdwars aan den worm, dóch zooda-

nig, dat men met eenen vinger daar tuflehen kan komen. In 't water ftaan ze mooi uit-

gebreidt alseen bloeme, en verroeren zich, maar uit het water komende, fluiten ze zich

naar boven toe tot over 't hooft heene, daar ze allengskens kleender worden. Als D« •>•'»

men onvoorzigtig deze (lekeis aanraakt, zoo gevoelt men eene hitte, en de hand wordw« cHra

rood, daar op volgt een moeijelyk jeuken, waar na bobbeltjes opkomen , als ofmen door rm"

Bernneetels geraakt was, wel drie dagen duurende , maar als men ze van onderen opwaarts

aanvat , gevoelt men niets dan hitte in de hand , waarom men ze dezer voegen moet aan-

F 1 vatten ,
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de handen met zand eerft ruig maakende. Haare verwe is niet vleefchverwig
gelyk de voorige , maar bleek blauw en grauw ; by nacht gceven ze eenen vuurigen en
groenachtigen flym van zich; de pyl is aan deze niet wit, gelyk aan de voorige, of
Hitoeëzen

, maar blauwachtig. Zy trekken zich niet verder in 't zand dan tot aan de
kammen, en ftaan op het ftrand voor het Kafteel Viftoria, digt aan den rand van 't

laagfte water , daar de wal begint af te gaan.

Haar naam in 't Latyn is Sagitta Marina, Belg. Zeepylen en Zeefpatten , in 'tMa-
leits Safappo Laut, dat is, Zeebezemftokken. MaccafT Tanadokki.

Zy worden gevonden op zoodanige ftranden , die met het hoogfte water niet boven een
elle bedekt worden , en waarop met het laagfte noch altyd wat blyft ftaan. De eerfte foort
vind men op Hitoe, op den ftrand van Kaytetto , de bmnenkuft van Heeamohel by Lokki
en Laala , als mede op Macaffar ; de tweede foort heb ik nieuwers gezien dan in
den Amboinfchen Inham, voor 't Kafteel Victoria. Aan de eerfte of Hitoeëfchc foorte

,

heb ik ook niet ervaaren , dat ze zonderlyken brand of jeukte in de hand verwekken

,

hoewel ik ze by honderden uitgetrokken hebbe ; ook hier niet opgelet , ofze by nacht zoo-
danige vuurigen en blauwachtigen ilym uitgeeven gelyk de gekneufde Duizendbeenen , al

'twelk de Amboinfche doen. Deze laatfte in den regen endezonne gebleekt, verliezen

wel haare blauwigheit, doch worden nooit zoo wit als de Hitoeëfche, waar van mif-
fchien de oorzaak is, dat de eene in witter en zuiverder zand groeijen dan de andere.

Zy hebben geen gebruik dan dat men de fchoongemaakte pylen tot Rariteiten bewaart,
moetende in eenen Bamboes geflooten worden , op dat ze niet breeken. Zeekere Mac
cnj]aar heeft my nochtans voor een groot geheim geleert, dat deze pylen dienen om
het grouwlykc Maccaffaarfche gift uit de wonden te trekken , die door haare venynige
fpatten gemaakt worden , te weeten , als men een ftukje van deze pylen in de wonden
fteekt, 't welk van zelfs daar in dringt) en het gift uitzuigt , dat men alsdan, met
een draadje dat daar aan gebonden is , wederom uittrekt : zoo dat het fchynt als of de-

ze Zeepylen van de Natuur geteekent zyn , om dit gift te wederftaan. Want zy gclyken
in de dikte en lengte zeer wel naar een Maccajfaarfche fpatte, daarliet venynig hooftje

noch niet aangevoegt is , en de ftukjes trekken in de wonde , naar hunne voorige
natuur , toen ze noch in 't zand ftonden en nederwaarts trokken. De brand en de
puiften die van de laafte foorte aan de huit opkoomen, als men ze hart handelt, of als

ons de fyne fteekeltjes van de kammen in de hand raaken , worden aldus geneezen.
Neemt warme ailche met zuur Limoenfop gemengt , wryft daar mede de handen een
reis of twee

, tot dat het moeijelyk jeuken vergaa , maakt daar na een papje van de Cru-

fta Cinerea Accarbary Nigri, 'op eenen fteen met water gewreven, en fmeert dat op de
huid, dit zal denbrand en'tfenyn uittrekken.

XXXVII. HOOFTDEEL.
Van de Thallus Marinus : Buto Kling.

Pialt
Mar, I volgende dieren noemt men eigcntlyk Zofhifla of Tlantanimalia, die de

Waar van
gedaante van een Plant of ander Ieevenloos dins; hebben , en nochtans 011-

3 fiiru». J__^ det water leeven; en , zoo men 'er naukeurig opletten wilde, zal men hier van
driederlei ilag bevinden , of die in drie trappen konnen verdeden. Den eerften

en opperften trap hebben die geene, die de dieren nader komen , en waarin men eenige lee-

den befcheidentlyk bekennen kan,en waar onder gehooren zommige in de voorgaandeHooft-
deelen befchreven, als van de Zeeappelen en Zeefterren. Den tweeden trap hebben die geene,
die van beiden even veel hebben , gelyk de dingen die hier na volgen. In den derden en on-

derden



tot

dié
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derften trap zyn die geene, die de planten en fteencn nader komen, en n.iuwlyks iets

betoonen dat naar levend gelykc, waarvan wy een deel ih't einde van't n J' Be !l vWi
d'Amboinfche kruiden befchreven hebben , doch de Natuur is in 't Element des waters zoo
verwart, dat men dingen vind, die men qualyk tot een van deze trappen brengen kan ,E« t

als of'er overblyfzels van den eerften Chaos in gebleven waren; want hier fóbpenJS**
levende, groeijende en minerale dingen alle onder malkander, maakende planten die
leeven, ftarren die groeijen, en dieren die de planten nabootzen.

Onder den tweeden trap van de Zoofhitis dan , Hellen wy den Thajlum Marinum ,

waar van wy twee foorten befchryven zullen. Het cerfte en gemeenfte is de zwarte of. Soort.

donkergrauwe, zeer eigentlyk een Mannelyk lidt, of een fchaft van een Kanon ver- Ee" M™>
beeldende, 6 en 7 vingers lang; ruim een duim d.k, rond, aan *t eene of agterfte$&tó
eind dikker, gelyk de Kartouwen zyn , voorfpits, doch rond toeloopende , alwaar ze
een rond hoofdje uit- en intrekken , en daar door een weiachtig water uitfpuiten

,

over 't lyf kaal, doch in de lengte, en overdwars met ccnige adertjes gerimpelt of gc-
ftreept. De koleur is aan de meefte donker grauw of zwartachtig, aan andere lyfver-
wig. Haare mbftantie is hardachtig of calleus, dan inkrimpende , dan zig uittrek-
kende, waar door ze haaren gang maaken die langzaam is. Binnen hebben ze niet
dan een weiachtig water met wat zand gemengt, en voorts rondom het dikke Calleu- ff'

ze vleefch. Men vind ze op vlakke ftranden daar vcelderlei foorten van wier, enin-wl"..
2onderheit d' Acortts Marinus waft.

II. Vhallus Marinus' Verrucofus , is grooter dan de voorgaande, 6 en f duim 1 *»'''

lang, agter twee duimen dik, uit den ronden, wat plat, op den rug met veelc wrat-
ten of knobbeltjes bezet, vleefchverwig of roodachtig van koleur, zig uit- en intrek-
kende, en van binnen geftelt als devoorige. Beide maaken ze haaren gang zonder voe-
ten, met Slangebogten

, op den grond, langzaam voortkruipendc. Men vind ze ook
op vlakke ftranden , die niet te eenemaal droog vallen , al hebben ze geen wier
noch fteen. De cerfte vind men veel voor Hitulamma. De tweede in den Amboin-
fchen Inham.

Haar naam in 't Latyn is Thallus Marinus , in'tMaleits Buto Kling. Belt. Kaffers- u«<"

kullen, op Hitoe Suheru.
™'Jh"/

Het flegte volkje gebruikt ze tot den koft, tewceten, aan den buik opgdheeden

,

al het water en zand fterk daar uitgeduuwt, en dan inwater gekookt, ofop kooien ge-
braaden , ook wat Limoenfap of Bocaffam daar by doende.

XXXVIII. HOOFTDEEL.
Van d'Anguis Marini: Vlar Laut.

B Ehalven de groote Zeeüangen , die men op veele plaatzen van de Indifche Zee^*«
vind, inzondcrheit inde groote bogt van Nova. Gmnea, die benoorden het*™
Wezels Eiland ingaat, en het voorfte Onyn van Nova Guinea of Onyn Cu-^''-

'

bicy fcheid; (by zommige van de onze, die haar in 't jaar %0-ff. bezogt heb-
ben

, Ryklof van Goens Bay genaamt:) zoo hebben wy noch een kleender °,
vcrmr

ilag, met de Blmdilange Cecilia groote overeenkomft hebbende, omtrent een clle^l'
lang, en een vinger dik, zonder kennelyk hooft of ftaert , rond, glad en zwart,lw
met eenen langzaamen gang op de vlakke ftranden voortkruipendc. Deze vind
men veel in ftilie bogten daar A' Acorus Marinus waft, gelyk m den Aroboinfchen
Inham.

Haar naam in 't Latyn is Anguis Marinus, Jive Cecilia Marina , in 't Maleits"^^
Vlar Laut. mmmg:

F 3 Zy
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Zy doen geen zonderlyk quaat, zynde de fchrik grooter dan de fchade i als toen

op haar trapt, flingeren ze zich om den voet; laat men ze met vreeden , blyven

ze op haare plaats; maar als men ze hard aantaft , byten ze in de handen , dac 'er

het bloed uit komt, doch zonder andere fchade.

XXXIX. HOOFTDEEL
Van de Tethp.

btT,-
tbyii.

"Zyn vleei-

tichtige

Jloffe» die

aan de

Z^eeklippen

vatte».

Haar ver-

sheide be-

naming.

-f"^ It zyn vleefchachtige uitwaffingen , die men aan zoodanige klippen van*

g vind, die geftadig met het Zeewater bedekt zyn incarnaat lyfverwig,'

1 M zommige rood van koleur , taai en zenuwachtig van fubftantie , en van verfchei-

dc gedaante j zommige als een ftuk vleefch , met veele kerven en rimpe-

len ;
zommige als tepels of vingers , waar van ze in 't Griekfch den naam heb-

ben' van buiten glad en llibberig, en als men ze aantaft, ziet men dat ze zich een

weinig beweegen, maar als men ze te hart aantaft, verwekken ze eenen kleenen

brand of jeukte in de hand. Binnen ziet men niets dan aderachtigë pypen ,
gevult

met water, 'twelk men ook uitduuwen kan, als uit tepels;' zy hangen vaft aan de

klippen, daar men ze niet dan met gewelt afrukken kan, doch men laat ze meeft met

vreden , dewyl het een ondeugend goed is. Ik heb 'er zommige opgefneeden die van

binnen ligt rood waren als vleefch, en beweegden zich noch eenen tyd lang. In de Zon-

ne gedroogt, krimpen ze zeer t'zaamen, en worden als een hart leêr.

Haar naam in 't Latyn is Tethya , dat is, Mammetjes. Eufeb. Nierenk Hifl. Nat.

ï,ib.6. Cap. i<>. vocat eas Cartincula-s molles, en Glandulas ex Athenxo.

Samttii

BeltUi.

lauden.

Verhaal

daar va»
door den

XL. HOOFTDEEL.
Van den Sanguis "Belills : "tiara "Beliüt.

An het gellagte Tethyorum ,fchynt te zyn de plante of dat gewas, waar va'ii

het vermaarde 'Dara Belilli komt. De plant zelfs is my noch onbekent,

'mfl^Uel'r.
dewyl men zegt dat ze nergens elders waft dan in de Zee van Solor

;
en

>ƒ Solor de omleggende Eilanden ; doch zal ik 'er zoo veel van befchryven , als

ZnVh- ik 'er van geloofwaardigs Mannén van verdaan hebbel 't Eerfte berigt is my mede-

gcdeelt in 't jaar 1681. door den E. Jacob van Wykerfloot, gewezen Opperhooft

op Timof , en luid aldus : De opregte Dara Belilli is geen vifchbloed, maar groeit op

klipachtige gronden, en word omtrent Larentoeque , en onder den Berg van Lamaha-

iftri'oM

C
'

Ie , aan den Weftkant, op vyf en zes vademen water, gevonden; opgeduikt zynde, is

aan den het een (lymachtige fpecie, byna als kroos , dat in de (looten legt, maar bruindcr en
Sc ryvir.

^ ^^g^ zoo dat ze het met meflen onder 't water , van den grond of klippen , af,

^"xê'Jf.t en aan kleene ftukjes moeten fnyden. Alsdan word het in Zeewater gekookt, en ge-

ftadig gefchuimt , tot dat het zoo dik als bry word , en geen fchuim of vuiligheit meer

uitwerpt ; dan doen ze het in gewoone Bambbesjes , die ze in de Zon zoo lang over

eind zetten, tot dat het ftyf begint te worden, en leggen de Bamboesjes dan gemeen-

lyk in de rook , op dat het niet bederve , of eenige Wormtjes (die het verfch ge-

maakte zeer onderhavig is) inkomen zoude, want het niet te droog kan gehouden

worden.
Hier
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Hier mede komt meeft overeen het geenc my verhaalt is door Radja Salomon ; Ko- Bm mie\

ning van Adimantmtt-, bchalven dat hy zegt, dat het alleen op Solor valt, gelyk ook^*™L.
de Soloreezen zelfs bekennen , dat 'er maar eenige gcflagten onder henlieden zyn, die

het weeren te bereiden. Het zyn lappen als vleefch , aan dc klippen waflèndc , on-

der rondachtig, boven met lange tepels of vingers , rood van kolcnr, gelyk dc voor-

fchreve gemeene , in Amboina waflcnde> wit of lyfverwig zyn. Men heeft 'er twee foor- Ma ,
r

ten van. De eerfte en befte is als men dc geheele lappen afrukt , daar zomtyds de vw»«i
klippige wortel noch aanhangt, opkookt, in lange ftukken of riemen fnyd, een duim

gcl>t '

breed als teenen van lym : van buiten zwart, van binnen uit den Zeegroenen, en

zwarten gemengt als donkere lym , taai , zeer bitter en brak van fmaak. De andere

foort is in Bamboezen als klonteren van droog bloed, ziltiger dan het voorgaande, min

bitter en flegter. Dit word gemaakt als ze het klcen en groot door malkander (lam-

pen of kooken, en in Bamboezen gieten als boven.

Uit het bovenftaande verhaal befluit ik dat deze Solorceze vlecfchlappcn , anders niet

zyn dan een foort van dchicr vooren befchrecven Tethyis van de Amboinfchc meeft daar

in verfchillcnde , dat ze rood zyn , van binnen bloedig en bitter van fmaak.

De bitterheir trekt zoo klaar naar Slangenhout, dat men zeggen zoude ecnig fchrap-

zel of /ap van Slangenhout onder dit bloed gemengt tc zyn , doch ooggetuigen hebben

my vcrzcckcrt , dat dc bitterheit aan dit vleefch natuurlyk is.

Haar naam in 'r Latyn is Samuis Betilhi in 'rMaleits Tiara Belilli, te wecten, het h,m -

opgekookte bloed 't welk men in Bambocsjes verkoopt, omtrent ccn hand lang en ccn u-xmm.

duim dik, maar het gedroogde vleefch hiet Daghi BclilU, 't welk men verkoopt in

korte ricmtjes gefucden, een vinger lang en dik.

Men vind het nicuwers dan op de voorfchreve pbatzen , én word meeft door dc Tor- Z^LJ^
ti/geezen op Lijfau en Larentoeque woonendc , aan andere Natiën verkogt. Dc Solo-

reezen worden ook bcfchuldigt, dat zc het Dara Bi/il/e zeer vervallenen, 'twelk ech- Eihc't it-

ter meeft daar in beftaat, dat ze het in 't kooken niet genoegzaam fchuimen , met vuilig-
™"lt<"r<1 -

heit en al in de Bamboezen gieten, wanneer het noch niet dik genoeg gekookt is, waar

door het komt dat de Bamboesjes dikwils half leog zyn, het bloed in 't knauwen zan-

dig, zeer brak, met weinig bitterheit. Dit Medicament is door de Portugcezcn in B cm Gt-

groote achting gebragt, en hetopregte wordredelyk dier verkogt, van 't drooge bloed,
ac"m"Ul! -

'twelk in de Bamboesjes ftcekt, fnyd men een Ichyfjc af de dikte van een mes, oif,,,^.
dc grootte van een dubbeltje tot eene dofis. Dit wryft men in flappen Aracq, ofby-"7 -

koorrzen in liegt water, en drinkt het aldus in. In 'teerft fmaakt het zeer ziltig , doch

niet onaangenaam , fchier als het Sinccfche Bolatsjang, waar uit men doopen maakt,

daar na word men een klaare bitterheit gewaar , die naar 't Slangenhout trekt. Zyne

voornaamfle kragten zyn in hêete koortzen, die het door een geweldig zwecten vcr-

dryft, maar men moet zig 3 of 4 uuren naar 't inneemen voor drinken wagten, want

daar door word het zwecten belet, al zoude men grooten dorft lyden, die ook gemeen-

lyk volgt op 't inneemen van dit Medicament. Voorts word het gepreezen tegens pleu- ^ffi^/'

ris, offteeken in de zydc , krimping des buiks, Boord en Mordexi , die van overloo-

pende gallc haaren oorfprong hebben : als ook tegens ingenomen venyn , komende

zyn reuk en fmaak niet qualyk met Theriac overeen. Men roemt het ook tegens perf-

fing, doch daar heb ik geen ondervinding van, gelyk wel van de voorgaande; ftaat

ook noch te letten , dat men na 't inneemen in 't naafte eetmaal geen limoenen ofeenige

zuurte nuttigen mag, want dit zonde doodclyk zyn. Als het de Portugeczen tegens

venyn gebruiken, zoo doen zc de Wortel Lnffa Radja daar by: doe het dc eerftemaal Em Katje

in Jappan gebragt wierd , was het in zulken aanzien , dat men voor een katti , of 1 en 1

quart pond van dit bloed, 100 Tail Silvers, of 1 2 f Ryksdaalders kreeg , maar daar*"*"-

na als de gierigheit te veel inbrak, wierd de markt bedorven, en het Medicament
'

veracht.

XLI. HOOFT
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XLI. HOOFTDEEL.
Van de Tulmo Marinüs : Tapeda Laut.

Puim ~"W~*^}t Zöophitttm gehoorc onder die geene, die men in 't Latyn Holothuria noemt j

Mantua. m
jn , t Ncgr(]uj ts Quallen. Het is fchier van de zelve gedaante » gelyk ik zé

fuUlkiT' M J in Europa op Portugaals ftranden gezien hebbe , behalven dat de Portugee-

e
zen grooter zyn, en van binnen fraaijer krullen hebben. De Amboneefclie

daante. Pulmo is in de grootte van een Tafelbord, aan de bovenzydc bultig ofrond , gelyk een

longej aan de onderfte of binnenzyde gelykt het een fchotel, daar men in een vyf-

Zyxdwr- hoek fraaije takken of krullen ziet, eenigzins een bloeme verbeeldende. Het lyf van
(cbymnd. je fchotel is half doorfchynend , vlcelchverwig > de Gelatinen gelyk, die men van ge-

kookte kalfsvoeten maakt, zeer teer en bevende. De takken of roos is regt ysver-

wig, te weeten, doorfchynend en blauwachtig; in Zee dryvende vertoont een weinig

leven, want het beweegt zig, trekt zig t'zaamen , en opent zig weêr. Als men't

hard aanvat, zoo brand het een weinigin de hand; zoo dra men het uit 't water neemt j

of dat het op den ftrand gedreeven word , kan men geen leven meer daar in mer-

Wtrlla* ken, en het kan geen halven dag in de Zon leggen, of het fmelt fchier geheel weg,

vcrutrt. nalaatendc eenige dunne vliesjes , zoo dat het jammer is dat zulk een fchoon Schep-

zel niet langduurig is, noch bewaart kan worden. Men vind ze veel by klaare nach-

ten, als den Hemel vol Sterren is, en de Wind wat waait, wanneer men ze s' mor-

gens op den ftrand ziet uitgeworpen. Ik heb de klecne Schcpzeltjes van de Zeelongc

gevonden op de grootte van een dubbeltje, klaar, doorfchynend als ys , in de midden

met een rood plekje > 't welk zig in y ftraalen verdeelt , die zig t' zaamen trokken en

nitrekten als of het flagaderen waren, die uit het hart haaren oorlprong néemen , en

in de hand gantfeh niet branden.

Haarvet- Haar naam in'tLatyn is Tulmo Markim-, en qualyk Patel/a Marina, welken naam

eigentlyk toekomt, een zeekere Schulp, in 't volgende Boek Lopas genaamt, Belg.

Quallen en Zeclongen, in \ Maleits Tapeda Laut, naar de gelykenifiè van den bry

Tapeda genaamt: in't Amboins op Hitoe , Methute en Methuay, by andere Mothe en

Lappin Mutin , dat is , Koude Papeda.

Veelc meencn , dat deze Zeelongen haaren oorfprong hebben uit liet fnuiten of

flaken der Schietfterren , dewyl men de Zeelongen meeft vind als 'er eenige klaare

nachten voorgegaan zyn, daarin men veele Schietfterren gezien heeft. Zeker het

ihuitzel van dit Meteorum op de aarde vallende, is een uitgebrande, teere, en ligte

fubftantic, de Zeelongen wat ge'.ykende , maar als men het aanraakt, vervalt het tot

allche, dit dan op de Zee gelchooten wordende, zoude in zoodanige Quallen veran-

deren. Doch hier regens fchynt te ftryden , dat men , als gezegt is, zoo kleene Schep-

zelen daar van vind, waar uit men zoude beüuitendat ze van een kleen beginfcl groot

worden, doch men kan hier op zeggen, dat het voornoemde Excrementtim van Schiet-

fterren , op Zee vallende, in veele kleene deeltjes van malkander gaat, en dan een ie-

der deeltje zulk een Schepzel formeert. De Inlanders weeten het niet te gebruiken

,

maar de Sincezen .weeten het tot eenige koft te bereiden, en zoo ze zeggen ookeenig

Medicament daar van te maaken. Doch onze Natie is van dit gevoelen , dat de Si-

neezen een bedriegelyk en gewinzugtig Volk zynde, deze Quallen tot niet anders ge-

bruiken, dan onder dat mengelmoes te doen, waar uit zy haaren Arak branden, om

vuu dm den zeiven quantswys fterk en brandig te maaken , die in der daad zoodanig daar van

word , maar daar by ook ongezond voor 't hooft , en Zenuwen fchadelyk , daar om ze

dit bedrog heimelyk doen,, en zoo het voor den dag komt, worden ze daar over

gsftraft.

XLII. HOOFT-

.fchetde be-

Wtrrien

brnikt

onder 't

laktm



RARITEIT-KAMER. I Boek. 4?

D
XLII. HOOFTDEEL.

Holothuria. Befaantjis.

It vreemd flag van Holotlourijs kan men onder de Vrticas Marinas reekc- thhth*.

nen ; ik heb het echter in 't byzonder willen befchryven. Men kan het
r
^-hmt

geen eigentlyke gedaante geeven , noch van een dier > noch van eene mdtr *
1 ,, , c 1 • , , r

Vrli">
plante. Het lyr is een langwerpige blaas j omtrent een vinger lang Manna.

en een duim dik , gelykende het geheelc lyf een opgevulde blaaze s en fs
'

op den rug ftaan overdwars veele velletjes onder breed > en aan de rug Rtp te*

vair , boven fpits toeloopcnde , gclyk een half-zeil , 't welk men een be- z"'°^-

faan noemt. By de fpits zyn alle deze zeiltjes aan malkander vaft met een Daar hi

zoom die daar over loopt , en waar mede hy alle de zeiltjes kan nederlaaten en

opregten , als hy Wind voeld en zeilen wil. Het lyf is van kolcur doorfchy- hdurfibf

nend , als of 'er een kryftallyne vlcfch met dat groen blauwe Aquci Fort , 't welk fjf^""
men Aqua Regü noemt , gevuld was. De zeiltjes zyn wit als kryftal en het

bovenfte zoomtje heeft wat purpur of violet > fchoon om aan te zien 3 als of

het geheele Dier een koftelyk juweel was. Wanneer de zeiltjes gefpannen zyn

,

is het lyf fchier driekantig , waar van hy het hooft opwaarts kromt , en

liet achterfte ftrekt hy uit den buik , die blauwer is dan het boven-lyf , als

öf het Aqua Fortis aldaar lag > en het boven-lyf van kryftal was. Dit zeege- Zyn Zeil.

dierte heeft geen kennelyke mond en als het zyn zeiltjes neerlaat > gaat het '{"„"'„'j/

niet té min in 't water voort door de beweeging van zyn lyf , en de aan- Roeit hy

liangende baarden. Aan de eene , naar myn onthoud de regter zyde , en ach-

ter rondom hangt een meenigte van dunne lange baarden > waar van de twee Met zym

grootfte wel twee ellen lang zyn en achter uitdryven ; de andere zyn kleen en ^"J^bter

groot door malkander , veele ook afgebroken en wceder op nieuw uitwaden- «"hangen:

de. De groote baarden hangen met een fmal halsken aan het lyf , daar-

op vólgt een langwerpig blaasje en de reft van den baard een fchaft of ftroo-

halni dik , allenxkens dunner wordende ; de andere baarden zyn in dé dikte

van een zeilgaren en dunner , alle met veele knopjes bezet , als of ze in zoo vee-

le leeden verdeeld waaren. Haare koleur is fchoon blauw , doch zoo dat 'et

altyd wat groens onder fpeelt. Zy zyn zoo teêr > dat ze licht afbrecken en bly- Ztn pijnc

ven hangen aan 't geene waar meede men ze aanraakt , en verwekken ze een fiioo- gjjjj™'

de brand en pyn , daar ze aanraaken , dat de huid daar van rood word en met blei- raai'-

hen oploopt , jaa de geheele zyde des lichaams word met pyh vervult > daar men
ze aanraakt. Deze fchadclykheit fchuild meeft in de baarden , want het lyf van

de quallen heb ik zonder letzel aangeraakt. De Viflchers zyn dikwils in de

klem met dit ongedierte , wanneer het aan de netten of aan de angel-roe-

den of vifch-lyncn blyft hangen > waar aan zy hun dan dapper bezeeren , doch

't befte hier van is , dat men 't niet het geheele Jaar door vind , maar meeft in

't uitgaan van de Ooftmoriflèn , of in de maand Auguftus ; of naa 't eindigen

van 'e witte water , wanneer het zelve om de Weft verfpreid word. Het heugt Voorval

my
, dat ik , Anno 1 662. met een Chaloep van 'Poeh Ay in Banda naar Am- sébryt",-.

yaarende wel een heelen dag zeilde door een zee , dewelke met deze Be- Vind de

faantjes fchier bedekt was , met groote fchollen of troepen uit het Ooften aanko-

mende. Zeeker Heer, toen ter tyd onzen Gouverneur , dit ziende , zeide : daar f"1
'2'-

ziet gy > wat venynigheit in den grond van de Bandafche Zee of in haar wit wa-

ter verborgen legt , waar uit zulk een meenigte van zoo venynige quallen voort-

kamt.

G Hunne
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Hunn h- Hunne naam is Holuthuria Urtica: Jpecie & Epidromides Marina. Belg. Befaanrjes.

""eTfilaj"
Amboins Hurun ; Si Ambonitte Latinam callerent linguam , crederem ab urmdi facul-

taaien. fate ^ e^ nomen Jedijfe.

hSihaade- Dit ongedierte moet men doorgaans fchuuwen om aan te raaken , die zyn han-
iykivut.

n jec verbrand hebben , zoo dat ik niets fchadelykcr in de Zee weet

,

het welk zulk een feilen brand veroorzaakt ; Evenwel , dat te verwonderen is,

zyn zommige Inlanders zoo ftout , dat ze deze ihoode quallen in de kofl: dur-

En wtri ven gebruiken > jaa maaken daar een Lekkerny van , dezelve flechts in zout wa-

'[fyllbt- ter opkookende in een Bamboesje met Sajor Songa , Ritzjes en Lemoen-zap

daar by doende ; want zy zeggen , dat door 't kooken het alle fchadelykhcic

benomen word , daar ze nochtans de voorgaande Zeelongen niet durven nuttigen ,

maar laaten die aan de Chineefen. De uitgcworpene op den ftrand branden zoo zeer

niet.

XLIII. HOOFTDEEL.

Vrtka Marino. : Culat Laut.

Vrilca ~W~ ~Y" Rtica Marina heeft meelt dezelfde gedaante gelyk in de Middellandfchezee

JVgt/K' I
^e Totta Marina , aldus by de Italianen genaamt. Zy gelykt een uitgebreide

h-nty Jc ^^^J Bloem omtrent een voet wyd , met gekerfde en gerimpelde bladeren op de

rim!^" grond uitgebreid, groenachtig van koleur, met wat rood en wit gemcngt,
H^rge- vleesachtig van Subftantie , daar binnen ftaan noch andere kleendre bladeren , inmal-
Jlillte. °

•kandcr gekrult als of ze een kop wilden maaken , van onderen heeft ze een breed ftuk

vleefch , roodachtig , 't welk haar wortel is , waar meede ze in 't zand vaft hangt,

of aan de fteenen, die onder in 't zand leggen , als men den middclften kop aanvat,

of dien aanraakt, fluit ze zich t'faamen ; zy brand meede een weinig in de hand, doch

Voege- heeft niet te beduiden, en gaat Iichtclyk weerover, want men moet ze by dezen kop

wf'r'"e
vatten a's men ze uittrekken wil; zy vallen op zoodanige ftrandcn daar het laagfte wa-

vtmgiti ter noch + a f voeten diep is ; den hollen kop houd men voor haar Maag , want
™W

'

kleene vifchjes daar in komende , befluit ze dezelve en verteerd ze.

H.itrie- Haar naam in 't Latyn is Unica. Marina. Mal. Culat Laut. Amb. Ulat , een

Te7ji"eiJe gcmeene naam met alle Kampernoclien , voor wiens foorte zy dit Zoophitnm hou-

taalett. den.

Zyn goed Zy mogen zoo afzienlyk zyn als zy willen , echter geevcn ze een goed moes , 'c

tm fpyze ^jjk ook lekkere monden wel aanftaan loude. Men rukt ze uit met wortel en al

,

en baebe- I .

md uvd. kookt ze op in zout water , giet het zelve wech en wringt ze wat uit , znyd ze dan in

ftukken en ftooft ze nochmaals met een gekruide faufle. De Amboineelèn , naar

hunne manier , kooken ze, in groene Bamboefen met Sajor Songa , laag op laag leg-

gende.

Meer foorten en brecder befchryving zie by Jon/Ion van de Bloedelooze waterdieren

Lib. +. Cap. 1

.

X L I V.
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XLIV. HOOFTDEEL.

Vermiculi aJXtarini. TVazuo.

It zyn kleene Wormtjes of veel meer Schepzels van Wormtjes , fêhaars een VemicnU

voet lang , in de dikte > zommige als zeilgaarn , doch de mcefte als ge-D_JL^^ tweernde zyde , in klompjes door malkander vermengt, daar in men altyd Zynwtr-

d' eene grooter, dikker en langer ziet dan de andere , 't welk men voorde mgénm^
Moeder houd. Dc Coleur is veelderlei. De meefte zyn donker groen, doch daar on- **"•

der (peelt vuilwit of geel , rood , bruyn en een weinig blauw. Haare regtc gedaante £„ jaar.

kan men qualyk bekennen , om datzc als een verwarde ftreng gaarn door malkander
°™l""Jle

hangen, en ftraks in ftukken brecken, als men dezelve aanraakt ; daarom men ze flux »>W k<n-

by de keerfze befchouwen moet als zy uit het water komen ; maar als men ze in zout

water laat ftaan tot 's anderen daags , en een vergrootglas gebruikt , zoo kan men de Dm dwr

volgende gedaante daar aan bemerken ; in ieder klomp , als gezegt , is d' een wat groo- 'gia'

r̂ n°'

ter dan d' andere, 't welk men de Moeder noemt, heeft de dikte van hetgrofftc zeil-

garen, en zomtyds als een dunne fchacht, bleekgeel ofwitagtig , het hooftje even bui-

ten 't water fteekende , daaraan men niets dan twee hoorentjes bekennen kan, gelykde

Slekken hebben, en aan ieder zyde vier duidelyke voetjes, gelykrupzen. De andere zyn

zeer fynalshaairtjes, en ontelbaar, die zyuit-en intrekken. De kinderen hangen rondom Haar

deze Moeder, in de dikte van fyn zcilgaren ofgetweernde zyde, en groenagtig, zom-'5™'fc'

mige een hand, zommige ander halve voeten lang j zy zyn dwers over 't Lyf geribt

,

als of ze uit veele leden beftonden , doch zyn zoo teêr , dat ze ftraks in ftukken Zyltnex

breeken, als men zc handelt of opligt, en in dc gekookten kan men de leden beter be- /"„g""

kennen. Als men zc 's avonts verfch uit het water gehaalt befchouwt, kanmenklaar-

lyk tekenen van leven daar aan befpeuren , doch men kan ze niet tot den dag toe

levendig behouden , al laat men zc ongemoeit in 't Zout water ftaan ; tekenen van 't

gezigt, gehoor, en reuk, kan men ook daar aan bemerken , want het Ichynt door't

gezigt te gefchieden , om dat ze naar ccne brandende toortze of licht tocichietcn, en

als de Maan opkomt , zoo verbergen zc zig wederom. Het gehoor moet men haar

toefchryven , om dat ze verjaagt worden als men een groot geraas maakt, en van den

reuk moet het komen, dat ze zoo greetig naar de bevrugte Vrouwen, en Beencndaar

aan Ulceratien zyn, toe zwemmen. Dit gewotmte ziet men 't geheclc Jaar door niet, In-welker

maar alleenlyk den r, 3 en 4.*" avond na de volle Maan, dewelke voorvalt als de Zon
'l'a

™'*,„£

in de Viflchenis, in Februarius , en Maart, als dan moet men ze ftraks na Zonnen onder-

gang zoeken met aangeftookene Toortzen, op zoodanige ftranden, daar grootcklip- E„ wur
pen in zee ftaan, die vol fcheuren zyn, en egter niet fcherp of fteekelig, maar glad , ^JJ^
want omtrent deze' klippen ziet men zulke wormtjes krielen , op 't water dryven

,

en naar hen toe komende , die eene brandende toortze in de prauw hebben , daar

men ze dan met uitgefpanne doeken of fyne zeeven onderfchept , en uit het water

neemt. De eerfte twee nagtcn vind men ze omtrent de klippen , maar daar na wat

verder daar af in Zee dryven. De Inlanders willen hebben dat men by deze vangft ftil uocge-

moet zyn , geen geraas , nog met fcheppen nog met praaten , maaken , maar laaten

dc prauw zoetjes voortdryven. In dc volgende volle Maan zyn deze wormtjes al groo-

ter geworden , omtrent een ftroohalm dik , ganfeh gelyk jonge Duizendbeenen , van . II

groen , bruin en wit gemengt , en derhalven wat afzienlyk, 't welk ook een byzon-

dere Naam heeft, en voor het regte IVawo niet gehouden word. Na den vyfden avond

,

op dc voornoemde volle Maan volgende, verliezen ze zig, en men kan ze het geheele

Jaar door niet meer zien , behalven, als gezegt is, in de volgende volle Maan , wan- ''"«^

neer ze een andere gedaante en naam hebben. De voornoemde volle Maan dan , ftaan- damtcat

G 1 de *"*'• %
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de de Maan in de Maagd en de Zon in de Viltenen , is de gewoone tyd van

her Wawo , doch het gebeurt zomtyds , dat men ze ook wat vroeger vind, te wee-

ten by de volle Maan , wanneer de Zon nog niet in de Viflclicn getreeden is. Zoo

&oW(»komt ook niet jaarlyks in gelyke hoeveelheit het JVivwo voor den dag : Want
Wavro wannecr 'er vcele warme regens voorgaan , komt het overvloedig , en men kan 'c

drie avonden na malkander fcheppen ; maar wanneer 'er veelc droogc en heete da-

gen voorgaan , komt het weinig en maar eencn avond. Over dag kan men beken-

nen , of het den* zeiven avond zal opkomen , want men ziet alsdan by dag zwar-

te plekken in 't Zeewater : Ook heeft men ervaaren, dat het jaarlyks zeer hoog wa-

ter maakt) of immers hooger dan de dagclykfche vloed is, wanneer het Wawo voort-

komt.

CtvctU» Het gemeen gevoelen is , dat dit gewormte eeiv uitwerpzel is van de voor-

vm waar noemde klippen , zoo wel die bloot ftaan , als die onder 't zand verborgen leg-

kuomen. gen. Immers daar zoodanige klippen niet zyn , vind men dit Wawo ook niet :

Het meefte word gevangen in den Amboinfchen Inham , omtrent den rooden

Berg , in de 3 Liafferfche Eylanden , op Latuhaloi] en in Banda , als mede in de

Molukhs.

Haar proviiie mag het in 't Latyn hceten Vermiculi Marini ; de Maleytfche naam is

Naam. onbckent, dewyl het miflchicn in die Landen niet valt : In 't gemeen Amboinfch // «w»

Verfchridt
en Wan ' 1 we"; men oc, 'c voor Ternataans houd. Op Hitoe , Me/atten, op Lcij-

bcnamm- timor, Laur , in de Uliazzers , Melattonno, in Banda, Oele: Dewyl het nu tweedcr-

f™.
""

lei is, naar de twee volle Maanen, zoo word het eerfte en eigentlyke genoemt Wawo
Kitjjil : het andere of groote in de volgende volle Maan Wawo Bezaitr . DeHitocèfen

onderfcheidon het wat ftipter, en maaken 'er drie foorten van. Het eerfte genaamt Ma-

CefiUh latten Salanay , dit zyn kleene wormtjes als een hoopen draaden aan malkander han-

"aarkaar
gende , voortkomende by een volle Maan in Januarius , wanneer de Zon in den Wa-

ririg. terman gaat , dog dewyl dit niet alle Jaaren voor den dag komt , dat het ook weinig

en kleen is , zoo word het niet vergadert , maar tot fpys voor de viflclicn gelaaten.

De tweede en eigentlyke foorte heet Melatten Tan , dat is Vifch-Melatten , als of het

nu al tot levende vifchjes of kennelyke fchepzels was geworden. De derde heet Melat-

ten Lahan , dat is , Dnizcndbcens Wawo, dewyl het alsdan de gedaante van Dui-

zendbeen bekomen heeft ; dit komt uit in de volgende volle Maan van April , en

word gehouden voor onbequaam om te cetcn.

Men maakt groot werk in Amboina en Banda van dit Wawo , en die daar aan gewent

Die»mM zyn ' maa 'ccn 'er eene groote lekkerny van, hoe wel het in 't aanfehouwen lelyk

Str-*- fchynt ; het word op driederlei manier toebereidt : De eerfte en fmaakclykfte manier

is , als men het verfch kookt in groene Bamboezen , waar toe men neemt het verfche

Wawo van de eerfte foorte; laat het zelve in zout water dryven , en zuivert met cenige

Hix h- bokjes alle vuiligheit daar af , die in 't vangen of fcheppen daar onder blyven j fpoelt

radi wor-
|,et (jan met verfch water ter degen af, neemt vervolgens groene bladeren van SajorSonga,

friyd ze kleen als gekurven Tabacq, docd daar by gcral'ptc Calappiis pit, Zout, Peper,

en , zoo gy wilt , Ajuin en Look, mengt alles t'zaamcn met de Wawo, en doet het

in de Bamboezen, zet die by 't vuur en laat ze kooken. Men eet het niet alleen , maar

tot Vifch en andere koft , en dan moet men 't nog eerft doopen in Bocajfan of andere

iaufle , dan geeft het eenen lekkeren geilen fmaak , als het te vooren maar ter dege

gezuivert is , van houtjes , kraalfteentjcs en ftukken van fchulpjes , die onder 't Wa-

Enwaer wo dryven. By het voornoemde Sajor Songa mag men mengen , of op dezelve manier

txmar.
aueen gebruiken, het Sajor Tacu of Filix Efculenta; ook de bladeren van 't Boomtje

Lignum Aquofum , in 't Amboins jii/wai/1 , en wegens dit gebruik , het 'Daun Laur

genaamt. De tweede manier is om in te peekeien; en dit gefchied , als men het fchoon

gemaakte Wawo , waar van men al 't water moet laten afloopen dat het fchier droog word,

in peekei doet, met het fap van Limoen Tapet/a , en zoo wel toegeftopt bewaart , dus

kan
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kan men 'c ruim een Maand goed houden , faus daar van maakende , daar in men de koft

doopt om den Eetluft te verwekken, gelyk men anders met dc Bocaffau doed ; mdeze
peekei kan men geen gedaante van Wormtjes meer bekennen, want het fchier 't eene-

maal tot flym wegfmelt , inzonderheit wanneer men het water niet ter dege laat af-

loopen. Een ander manier om Bocaffan te maaken , is dat men 't verfch gevangene Ee»md,n

JVawo niet veel handele zoo lang het noch leeft, maar zoetjes in de korven giet, en

zonder 't veel tc fchudden , aan land brengt 5 men kookt eerft een fop van half wa- ""k"-

ter en half van 't voorfchreeven Limoen-zap ofAzyn met Gember, Lanquas, Ritsjes,

en, dien het luit, ook met Look, en giet het alsdan daarover; daar na neemt Amboins
zout , rookt het over 't vuur ganfeh droog , wryft het kleen en ftrooit het daar over,

bewaart het in digte potjes dat geen lucht daar by komt , zoo hebt gy een goede Bocaf-

fan ter indoopinge dienftig , dewelke men wel een Jaar goed kan houden , hoewel de

wormen ganfeh weg fmclten. De derde manier van 't toebereiden gefchicd in den rook, Dtrdewy

wanneer men de fchoon gemaakte , en met de boven ftaande gefneedene kruiden %c-
{'

e

""
r

b

J!
mengde W.awo , op een c

Ptffang-b\iid , dunnetjes uitbreidt , met een ander Viffang- **

blad bedekt, en dan tuil'chen dun gefpleete Bamboezen, of Gabba Gabben bindt, over

't vuur rooft, en daar na in den rook hangt; wanneer men 'c ecten wil, neemt men
het tuflehen de bladeren uit , dat dan zoo dun is als Pannekoeken , breekt het in

ftukken en doopt het in eenige faus. Al het Wawo , inzonderheit het ingcpeekel-

de , behoud zynen klipagtigen reuk en fmaak , daar zig de Liefhebbers niet aan

ftooren , dog word die ook meeft benomen door de voornoemde Specerijen. Men
bevind ook dat het 't water afdryft , doch het word hen verbooden , die eenige

zeerigheit aan 't lyf hebben ; en wiens Bcenen vol zweeren zyn moeten in zee het

JVawo daar aan niet laatcn komen , dcwyl het meer verrotting veroorzaakt en de ge-

neezing belet.

De tweede foorte die in de volgende volle Maan opkomt , en alreeds de gedaante mikt ni,t

van Duizendbeenen heeft , word wegens haar afzienlykheit niet of zelden ge-
"<w

geeten , want men daar van wel geen zonderling letzcl bevind , doch by veelc eene

groote duizeling en benauwtheit verwekt , daarom het beter is dat men 't geheel

en al myd. De laatfte foort vuurd by nagt in zee , gevende een helder ligt

van zig , waarom ze te meer gefchuwt word , dewyl ze deze eigenfehap met de
Duizendbeenen gemeen heeft. Tot naarder kenniflè van dit Schepzel, zal ik hier by

de aanteikeningen van zommige Jaaren zetten , wanneer het regte JVawo gevangen is.

Anno 1684. heeft men 't gehad den 3, 4, j
dc" Maart , zyndc de volle Maan op Eerjkop-

den eerften Maart geweeft , het quam toenmaals in redclyke menigte voort , on- "'^"f
der de klippen , van den rooden Berg tot Hative Kitjjil toe , men fchept het Sdryver,

zoo wel in de prauw zittende , als tot de midden toe in 't Water gaande , wanneer ™ZZ7
iemant van allen eene brandende Toortze in de hand houd , waar toe de Inlanders ï'ffif»

eene bevruchte Vrouw verkiezen , al zoude zy met de Toortze in de Prauw blyven i6S^.
J""

zitten.

Anno i<J8f was de volle Maan op den 20 Maart, wanneer de Zon in den Ram in- 2 Op-
trad, voor en na de volle Maan was het zeer heet en ftil weêr, waarom men dit Jaar iös^"^
weinig JVawo gezien heeft, want op den 2 2 Maart s' avonds , vertoonde zig dat klee-

ne goedje Wawo Ican genaamt , dewyl men 't zelve voor de Viftihen laat. Den vol-

genden 23"™ wierd het regte gevangen, dog in kleen getal.

Anno 1686 was het volle Maan op den 8 Maart , het Wawo wierd den 1 1 van 3 (W^
die Maand gevangen , doch mede weinig wegens de voorgaande droogte , hoewel op \'m"

1

deze twee avonden een fterken regen voorviel.

Anno 1687 den 27 February was het volle Maan, en den volgenden eerften Maart 4 Omkr-

had het behooren de tyd van 't Wawo te zyn, doch is niets gezien, behalven eenige ™^"g
flymerigc roode draaden , dewelke geen gedaante hadden , zynde al wederom de voor-

gaande droogte en ftilte daar van d' oorzaak.

G 3 Anno
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Anno 1(388 was het volle Maan op den 17 Maart, al wederom by heet en droog

weêr, waarom den iji en 20 weinig fcj gevangen wierd , zynde mceft verwekt

door regen, dewelke twee avonden van te vooren voorviel.

. Anno 1690 den 27 Maart by de volle Maan in den Ram; wanneer het flil weêr

met weinig regen was , heeft men den zelvcn avond en de twee volgende , het IVawo

in redclyke menigte bekomen.

Anno it><>3 den 24 Maart, zynde den derden avond na de volle Maan, heeft

men het IVawo beginnen te vangen 4. avonden na malkander , in redelyke groote me-

nigte , want omtrent dezen tyd was het een ftil weêr , wanneer het voornoemde ge-

wormte meeft voor den dag komt.

Anno 1654. den 1 1 Maart , zynde twee dagen na de volle Maan in de Viflchen»

is het IVawo gevangen , het was mooi en ftil weêr , doch is niet vtel voortgekomen.

Van de voorgaande Hooftdeelen > namentlyk va» z6 tot hier toe , heeft ons de Schryver geene afbeeldingen gege-

ven, en, naar ikgeloofii Zltlki nagelaaten , om dat het zaaken zyn, die de verderving te veel onderworpen zyn, en

met konnen bewaart worden, gelytali de Pulma Marinus , of Zeeauallen , d' Angllis Marinus, deSa!li;uisBcïi!Ia,

en anderen, die enkel uit lil en vleefch gekkende dingen beflaan , waarom menzigvergenoegenmoet met de befikryving.

Doch de begeerigen kannen JoflUÓtt nazien , ofwel noch beter Gcfnerus , alt wien Joillfüll het toch getrokken heep,

die verfcheide van de voorgenoemde vertoont ; hoewel ik niet weet of die overeen koomen met deze , die de Heer

Rumphius heeft befchreeven ; want tk al vceltyti zie , dat de gedaante en benaming van dezelven by de Schryverl

verfchillig zyn en niet overeen koomen.

EINDE VAN 'T EERSTE DEEL.

D' A M~
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ï. HOOFTDEEL.
Van de Harde Schaalvijfchen in 't Gemeen.

N dit tweede Boek zullen wy befchryven de Harde Schaalviffchen, /„yjj„,

in 't Grieks en Latyn Oftracoderma en Sclcroflrea genaamt, dewelke ««war-

mee een Steenharde Schaal het geheele lyf , bchalvèn den mond

,

bedekt hebben; of zoo ze uit twceSchaalen beftaan, zich in dezelve

zoo dicht befluiten konncn , dat men van het Dier fchier niets zien

kan. Haare deelen en algemeene Eigenfchappen zullen wy hier niet wyd-

loopig ophaalen, maar wyzen den Lezer tot dc EuropifchcSchryvers.

Wy zullen zc in drie Hoofdgcflachten ofordens [Claffes~\ verdeden, en dan van ieders r„jriec„.
Eigenfchap in 't byzonder wat melden. De eerfte orden behelftdiegecne, die wy Een- trftkU*

fchaalige gedraaide heeten , [_<%tta conftant una eaqtte contorta mtt anfratfuofa tefta :] D' eerfie

en die men eigentlyk Cochleas , of Slekkcn en Hoorenrjes noemr. De tweede begrypt^,"^^
de Ecnfchaalige enkelde , die maar aan de eene zyde een Schaal of Univalvia , offi'"-

doorgaans een enkelde ongedraaide Schaal hebben, en met de andere Zyde aan de klip-

pen hangen. In de derde orden zyn, die men de Tweefchaalige [ Bivalvia ] heet , cnDedtrde

die wy in 't Latyn Conchas , in 't Duitfch Schulpen , Moffelen en Oeflers noemen.^"""*'

Die van de eerfte orden zyn zoo verfchillende van fatzoen , dat men ze qualyk in ze-

kere Hoofd-foorten kan brengen; ja daar zyn 'er onder die een gemengde natuur heb-

H ben
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De eer/Ie ben uit Vifch en Hoorcntjes. Echterom de geheugenis te hulp te koomen , zullen wy ze

«"Hm»
1* in twaalf Hoofd-foorten verdeelcn , met een den Lezer waarfchouwende , zoo hy onder

ieder foorte zommige vind, die aan gedaante wat veel van malkander verfchillen; daC

daar aan niet gelegen is, onder wat Hoofdftuk dat ze ftaan. Wynoemenzemetecn.cn

algemeenen naam Hoorcntjes, Zechoorentjes en Zceflekkcn , zonder onderfchcidj

dewyl wy onze rariteiten meeft uit de Zee haaien , of uit zoodaanige plaatfcn , daar

rivieren zich in zee loflën. De Maleijers noemen dit gedierte met een algemeene naam

Dezfiirt Bia. De Javancrs en andere Maleijers Crang. De Amboneezen Kima en Hoeri. De

'j'iubfZ
tweede orden word in twee Hoofd-foorten verdeelt s waar van de eerfte zoodaanige be-

imJcilt. grypt, die maar een bultige of vcrwulfde fchaalc hebben, en met de andere zyde te-

D f
gens de klippen zitten ; de tweede, dewelke een enkele ongcdraaydefchaal, en daaraan

infge- twee openingen hebben. De derde orden is verdeelt in vyf iborten, dewelke op zyn

'vetJeTlt.
plaats zullen verhaalt werden.

Opmerking In de eerfte orden ftaat aan te merken , dat al die geene , die een flek-vormige , of

fiKt" lang gedraayde gedaante hebben , aan den mond met een dekzel beflooten zyn , dat aan

het vleefch vaft is , het welk zy in 't kruipen op het hoofd draagen ; maar als ze zich in-

trekken, den mond daar mede zoo dicht toefluiten, dat men niets van het vlcelch zien

kan. Dit dekzel noemen de Maleijers met ecnen gemecnen naam Malta , dat is , Oogc ;

de fpitze of dat deel , 't welk aan het hoorentje fpits toeloopt, en onze Natiën voor

het hoofd houden , is by de Maleijers dc (teert ; gelyk het breedlte deel by hun lieden

Waar die het hoofd , 't welk wy voor het onderfte houden , daar de mond is. Bchalven dc twee
'" b'^'""-

hoorcntjes , die het meefte deel aan het hoofd hebben , en die in 't kruipen voor uit llce-

ken , hebben zommige noch een of meer fnuitcn , die zy door een of meer takken >

dewelke van onderen half hol als een geutc zyn , uitfteeken , en hier in hebben zom-

mige een fcherp Beentje , daar men zich aan verzceren kan , en waar mede zy zoo 't

fchynt iets doorbooren konnen. Het vleelch van het hoofd is hard kraakbeenig , en

quaalyk om te eeten , in wiens midden de maage fchuilt, en daar aan dc darmen , en

't geene men Tapavcr noemt , zynde een dun zakje , daar in een groenachtige of

fwartachfige modder fchuilt, en tot het ecten niet deugt. De darmen krommen zich om

bet hoofd onder den hals , daar ze haaren uitgang hebben en de vuiligheid uitfmytcn.

En welk Het overige vleefch , dat door de kronkelen des hoorens loopt , is geen darm, maar meer
eetbaar».

voor een vet te houden , 't geen ook het befte is om te eeten. Het ander ftag, 'twelk

lankwerpig van lyf is, met een langen fmallenmond, heeft aan den mond geen dekzel j

maar bedekt zich ; ofmet een hard weerig [cattofa] vleefch , daaraan men zomtyds noch

Haar ei- een beentje ziet ; ofkruipende heel naar binnen toe, dat men daar van niets bekennen kan.

fm, m Haar andere Eigenfchappen , dat zommige aan de klippen bloot hangen , zommige over

waarzy den erond kruipen , zommige in het zand zich verborgen houden, zullen wy by ieder
haar bolt- > t i /- i

den. ' foorte m t byzondcr befchryven.

Manier van 't groe ij'en van de Schaah'ijfcben.

Hoe dczcl- Hier ftaan aan te merken driederlei Manieren , dewelke alle Schaalviftchen in het

T/S2t- groeijen onderhouden : Naar de eerfte manier groeijen zommige Schaalviftchen door

lei wfe. een toezet van nieuwe ftofte aan den mond van de fchaal , [/>« appojitimem nova tna-

fïet"""' teriie] gelyk doen de Muric-es en Ttirbinata. In de Murex is dit op het klaarfte te zien

,

wiens voorfte deel der fchaal altyd dunder en zuiverder is dan dc achterfte deelen. Deze

Nament- ftof word gctetit uit een taaije quyl of ftym, die het dier van zich geeft, en zich for-

fltyUf meert in een dunne fchaal , aan de opening van den ouden mond , en loopt zoo

Q/™- voort tot omtrent een vierde van den omloop , al waar ze dan ruft: en ecnen nieuwen

getanden of getakten mond formeert. De fchaal van den Murex fchynt wel driekantig

te weczen , zoo dat een ieder toezet t' elkens een derde van dc fchaal formeert. Maar

de onderfte zyde , daar de mond ftaat , is altyd breeder dan de twee' fchuinflc van den

rugge,
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rugge > zoo dat ze bykans de helft van den omloop beflaat. Hier uit volgt dat dit ge-

flacht van tyd tot tyd zynen mond aan de fchaal verandere, of na 't vervolg van draai-

jingen voortzette. De tweede manier gefchied door uitrekking over 't geheele lyf naar De tweede

alle kanten , (per extenjtonem totiits corporis teftacei') want dit flag behoud altyd een
m'"'"r-

en den zelfden mond , maar het geheele lyf word grooter Naar deze manier groeijen

alle Porcelland en Cauris. De derde manier gefchied door toczet en uitrekking te ge- De derde.

]yk , (per appofltionem & extenfionem Jlmul~) gelyk doen alle Schulpen , Moffelen en

Oefters , die niet alleen aan den voorftcn rand een toezet krygen , maar de fchaal in zich

zelfs , of veel meer haarc blikken [ LarnelW] worden over 't geheele lyf ook dikken

krygende , zoo t' fchynt > haar voedlèl uit dunne adertjes die aan den Spondylo valt zyn.

Doch by alle ftaat aan te merken , dat de oude deelen der fchaalen , inzonderheid aan dimmer-

haar buitenfte huid en uitfteekende hoornen , zoo veel voedfel niet meer krygen , of

zoo veel invloeijing van het dier niet meer hebben , als de jongde toezet ; want alle

hoekken, doornen of nagels, die eens volmaakt zyndc afgebrooken worden, groeijen

met weder aan.

V
II. HOOFTDEEL.

'Nautilus Major Jive crajfus : Bia papeda.

Oor het eerfte gcflacht van de eenfchaalige en gedraayde hoorentjes , ftcllcn DeNau-

wv die eeene , dewelke van binnen een Paerlemoer fchaal hebben , of im- ti,m M<>-

, ' lor eerjte

mers zoodanig blinken als of het Paerlemoer was. Deze zyn van verfcheide gejlacht.

gedaanten , waar onder uitmunt de Nautilus , draagende cene gemengde natuur van

Vifch en Schulpen, waar in hy van alle andere Schaal villchcn verfchilt; want de Vifch

die daar in woont of die deze Schulp formeert, is een flag van den Tolypns of Veel voet,

verdeelt in twee foorten grove en fyne , die wy ieder zyn byzondcr hoofdftuk zullen

geeven.

Nautilus Major Jive crajfus , is het geen men in 't gemeen Paerlemoer hooren noemt , Deuht

waar van wy de twee voornaamfte deelen , ieder in 't byzonder , befchryven zullen, ™*rre"

teweetcn; de Schaal ofhet Huisje, en den Vifch die daar in woont. De fchaal heeft de ge- Zynt ge-

daante van een gemeeneSIekke , ofyan dat verdichte hooren [Cormt Ammtmis ,] ofook i^"^'

wel van een rond bootje ; want de kiel is recht rond , van vooren naar achteren omtrent fj^'"^

6 en 7 duimen lang , het voorfte deel maakt het Bootje , 't welk boven open ftaat letter A.

4, en f dwers vingers breed. De achterfteven verheft zich boven deze vlakte met een

ronde krul, die in zich zelf gedraayd en gewonden is, nergens geopent, maar ganfeh

toe verwulft. Van het hol of ruim des Boots is hy van binnen afgefcheiden dooreen af-

fchutzel, \JParietem intergerinum~\ in wiens midden een rond gaatje is, daareen dikke

naaide door kan , van buiten wyd , en van binnen in een kort pypje eindigende. De {' Kmen

krul is van binnen verdeelt in ontelbaare Kamertjes , door diergelyke Scheids-Muuren Kamertjes

alle in de midden het voorfchreeven gaatje hebbende. De fchaal heeft twee korften vaft j^jj™,
op malkander liggende, en echter qualyk de dikte van een mes uitmaakende. Debui- vepkat

tenfte korft is grof gelyk aan andere fchulpen en met fynefcheurtjes, wat oneffen, vuil f/Zui'n

ofbleek wit; aan de kiel van eene koleur , naar achteren , daar de krul begint, is ze over-

dwars , met veele bruine en breede banden geteekend , dewelke allenxkens fmaller wer-

den tot aan het opperfte van de krul : De ander helft der krul naar binnen ziende , is

zwarten het onderfte deel zilver verwig. De binnenfte korft is tweederlei , want die van En binnen

't Bootje is fchoon Paerlemoer verwig , doch meer groen en rood vertoonende , een ^jf'
weerfchyn als een reegenboog van zich geevende , doch niet doorfchynend al is ze fchoon

gemaakt , wanneer ze fchaars de dikte van een half mes behoud. De fcheids-muuren

,

H 2 of
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of affchutzels , zyn mede van een Pacrlemoerachtige Subftantie , doch veel fchoonder,

De Vifih gladder en blanker , als filver blinkende , zoo dat deze hooren in fchoonheit van ver-

ia'tkzd- we de gemeene Paerlemoer te boven gaat. d' Inwoonder , of het dier wil uit de maagfchap

Ttt^B
van ^en f^yP'* °^ ^ee'Vüet zyn > doch van eene byzondere gedaante gefatzoeneert naar

de holligheit van de fchaal , die het niet ganfch vervult , wanneer het zich t' zaamen trekt.

Verdere Het achter deel zyns lyfs is wat uitgehoit, dat het tegens de krul gelyk overftaat; het

vfjglm bovenfte dat ons aanfchynt (want dit eigcntlyk het onderftc van het dier is , wanneer
dtulve. \ zelve voort kruipt) is meelt vlak of een weinig bultig , kraakbeenachtig en rimpelig >

naar den roffén of licht bruinen trekkende) met eenige fwartachtige plekken , dewelke

verfchieten gelyk aan den Veelvoet ; het onderftc deel , 't welk tegens de kiel aan-

legt , en in 't gaan het bovenfte word , is mede kraakebeenig , doch wcekcr dan het voo-

rige met veele wratten bezet. TufTchen beiden , aan 't voorde deel , ziet men cenen

klomp van ontclbaare voetjes met verfchcidc lappen boven malkander geftelt , en ter

weer zyden den mond bedekkende , zynde ieder lap gefatzoencerd als een hand van

Hunne een kind , waar van de grootflc en buitenfte zich verdeeld in 20 vingeren of voetjes,

Z'xft'a'.
ieder een halven vinger lang, en een ftroohalm dik , rond, glad, zonder die wratjes

die men aan des Veclvoets baarden ziet , doch aan 't voorfte breedachtig , gelyk het

plat van een riem ; hier onder legt het tweede en derde lapje , of handje , mede in 1 6

vingers verdeeld, en daar onder al weer andere kleendre en met kortere vingers tot op

den mond. Alle deze vingers kan hy intrekken en uitfehicten naar believen, die hem
dienen niet alleen voor voeten in het kruipen , maar ook voor handen om zyn aas aan

Huxne te vatten , en naar den mond te brengen. De mond is gelyk de Snebbe van den vogel
m°"i

' Caccatuwe, of gelyk een ander Zeekatte , te weeten, het bovenfte deel groot en krom,

aan de kanten wat gekertt ofgetandt, het onderfte kleen en onder het bovenfte fchuilen-

de. Beide aan 't achterfte einde wat hol of in tweé'n gcdeelt , waar mede zy in 't vleefch

ftecken. De geheclc mond is been hard , fwart en naar den blauwen trekkende ge-

lyk Indigo, van achteren omgecven met een kring van wit en hardachtig vleefch, en

daar onder noch een ander velletje , 't welk fchier de geheele fnebbe bedekt , gelyk de-

zelve ook ganfch verborgen legt onder een flym en onder de voornoemde voetjes , zoo dat

Hume men niets daar van zien kan eer menze van malkander trekt. De Oogen ftaan naar de
"l'"- zyde , doch meer naar de kiel , zeer groot als navels, geformeert met geen kcnnely-

ken Oogappel, maar aan deflêlfs plaats hebben ze een gat, en zyn van binnen gevuld

met een fwart bruin bloed. Vanhet achterfte des lyfs, 't welk tegens het eerfte af-

fchutzel legt, gaat een langen ader door alle de gaatjes van de affchutzels, en door alle

de kamertjes tot aan het bmnenfte middelpunt , de welke het eenigfteis , waar mede de

vifch aan de fchaal vaft hangt , en die al mede ligt afbreekt als men den vifch uit

trekt , zynde voorts de kamertjes leeg. Onder de fnuit heeft hy een half ronde pyp

,

die echter t' zaamen gerold is , van witagtig vleefch gemaakt , gelyk aan andere Zee-

katten , en daar in iets als een tonge verborgen j doch hy heeft geen merkclyke ope-

ning in den buik, hoewel het buiten twyfel het zelfde kanaal is, waar door de ZeekaC

haar fwart bloed uitfehiet.

Uitleg- Tot beter verftand van dit dier , zullen wy de by gevoegde figuur uitleggen , gelyk

^"hfletl- nec zelve uit zyn fchaal genomen en afgeteikent is > naar dien ftand als het op 't water

dryft > te weten met de opening van het bootje om hoog ; daar in beduiden B, C, D,

E, het bovenfte kraakebeenige deel , by C, regens den zwarten krul A aanleggende

,

zynde B, een wit vel't welk aan de kanten rondom gaat. De oogen gelyken beter naar een

oor of navel, en zyn in de midden doorboord. F, is de voornoemde kanaal. De ge-

heele buik G, H, I, K, L, is gemaakt van een dunne huid, de welke aan de zyden by D,

op 't dikfte is ; de binnenfte holligheit is gevuld met een verwerd ingewand en een don-

ker bruine vochtigheit. By M, zyn twee ronde fchyven als ofhet eyers waren , binnen

met een geele flym gevuld. By I, liet men eenen breeden band, die om den buik gaat.

By K, is de voornoemde ader, die door alle kamertjes gaat. By N, zyn twee eyformige

geele
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geele klieren met blaasjes boven op , zynde , zoo het ichynt , de maagc des diers

;

want van daar tot aan de fwarte fnebbe gaat een wyde keel , gevuld met zand , fteen- Hafi

tjes en fchilfferen van Oofters en Moflèl-fchaalen. [ Doch dewyl deze figuur t' zoek
geraakt is, werd in plaats van dezelve een andere hier nevens gevoegt , dewelke doch
haare byzondcre letteren en byzondere uitlegging heeft.] Wanneer hy aldus op 't wa- Bothof
ter dryft, zoo fteekt hy het hoofd met alle de baarden uit, en fpreid dezelve op 't wa- Xv'/"'"'

ter, met de achterftecven of krul altyd boven water , maar op den grond kruipt hy om-
gekeerd , met het bootje om hoog , en met den kop' en baarden op den grond , maa-
kende eenen redelyk radden voortgang. Hy houd zich meeft op den grond , kruipt

zomtyds ook in de vifch-fuiken of bobbers , maar na een ftorm , als het weer ftil word

,

ziet menze met troepen op 't water dryven , zynde buiten twyffel door de ongeftui-

migheit der baaren opgeligt , waar uit men bemerkt, dat ze op den grond zich ook met
troepen by malkander houden. Dit dryven duirt echter niet lang , want alle de baarden En tlw
intrekkende , keerd hy zyn bootje om en gaat weer te grond. Daar en tegen de leege

d

^
r "
d

fchaale vind men dikwyls dryven , of op den ftrand gefmeeten , want dit weerlooVe 'i"M
dier geen dekzel hebbende

,
is een prooy voor Krabben , Haijen en Kaimans , wes- Z'foZ-'d

halven men de fchaal aan de kanten meeft afgeknaagt vind , en dcwyl hy niet vaft vwrKrat'

aan zyn fchaale hangt konnen ze hem licht daar uit trekken, en laaten de leege fchaal ^Kaï"
dryven. De Jonge fchepzels van dezen Nautilus , noch niet grooter dan een fchel-

ling zynde , zyn fchoon Paerlemoer verwig van buiten en binnen , zoo dat de ruige >t™-S«Z

fchaal eerft metter tyd daar over groeit , 't welk van 't voorfte deel of het bootje af
5*"

begint. '»°erv,m

Hun naam in 't Latyn is Nautilus majorJive crajfus. Ncztd. Paerlemoer hooren. Ma- "lïZr

leits Bia papeda , Bia Coijn , 't welk echter eigcntlyk de fchaale bedied. In 't hoog Ma- '""•"•""'"l

leits Krang modang. Amb. Kika-, en dcwyl daar onder de volgende Nautilus bcgrccpcnfiiMe'

word , zoo noemen ze deze foorte Kika lapia , dat is Papeda hooren.
'°al'"'

Men vind ze in alle zeen van de Molukfe Eilanden , als mede omtrent de duizend Plooi

Eilanden voor Batavia en Java , doch meeft de leege fchaal , want het dier werd zei- ZTeft
'

den gevonden of het moeft in de bobbers kruipen. vmdm

Het dier word tot de koft gebruikt gelyk andere Zeekatten , doch het is vry harder "Zt"^.
van vleefch en zwaar om te verduuwen. De fchaal is in grooter gebruik om 'er fchoonej^
drinkvaten van te maken, gelyk ze in Europa bekent zyn , hier toe moet men de groot- Ènlw
fte en gladfte verkiefen , en wel toe zien, dat ze aan de zyde geen gaatjes hebben,

",'J'jXk
want veele hebben een ofmeer ronde gaatjes , daarmen pas door zien kan , die gemaakt bok'"».

werden door zeekere holle wratten , [ een flag van Balanü ] welker flymerige worm een
fcherp tandje heeft, waar mede hy deze harde fchaal doorboord, als hy daar opkomt
te groeijen , welke fchaalen dan tot dit werk onbequaam zyn. De gehecle moet men Hoe dt-

10 a 1 1 dagen in eenige fuurte leggen , als in gooren ryft , azyn , of water daar in "t'^lmU
wyngaart loof verrot is , zoo gaat de buitenfte fchelle af, die men met fterk fchuuren
afwryven moet , beginnende aan die plaatze daar ze op 't dikfte is , en zoo ze noch
niet geheel af is, moet men ze al wederom hier inleggen, tot dat het Paerlemoer over
al voor den dag komt , 't welk men dan met een flap fterk water ftrykt , tot dat het En opg,-

zyn volkomen glans bekomt , en ten laatften met zeepwater affpoeld. De fchoon ge- '£* wer'

maakte worden by de kamertjes door gefneeden , dat de vier of vyf achterfte doorluch-
tig worden ; de drie ofte vier volgende kamertjes worden geheel uitgefneeden , en in
de binnenfte krul fnyd men een geopend helmtje , en aan de zyden rondom het bootje
kan men alderhande figuuren fnyden , die men met gewreeve kooien en wafch of oly
door malkander gemengt wryft, tot dat ze fwart uitfteeken. De Inlanders, demoeite
van fchoon maaken niet willende doen , fnyden den onderften boodem zoodanig uit

,

dat *er een groote leepel of fchuitje van word , dewelke onder anderen dienftig is om W,rJm
'er de "Papeda uit teeeten, waar van dezen hooren by hun lieden zyn naam heeft; doch °p\V,°'J.

1'"

dewyl by de Papeda een laus komt van zuure lemoenen of azyn gemaakt , zoo krygt
"*"*

H 3 het
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het binnenfte Paerlemoer een bleek vlies hiervan, 't welk men dierhalven t' elkèns moet

aflpoclen mee zeep of afch-water.

By PU- By 'Plinius Lib. 9. Cap. 25-30. vind ik maar eenderley foorte van dezen vifch

,

hmf*' dien hy Nautiltim Tompilon en Nauplium noemd , welke befchryving paft op de vol-

gende fijne Nautilus: maar de hedendaagfche Schryvers van de Middellandfchc zee heb-

•Exiy ben twee foorten aangemerkt, waar van Bellonius deze eerfte en dikke foorte Cochleam

7Ïr7vcrs margaritiferam noemt, en hem toefchryft veele kameren en van binnen een fchaal blin-

m'T- kende als Paerlemoer , zoo dat het dezelfde zal zyn dien de hedendaagfche Grieken

,

naar 'tfchryven van Robertus Conftantinus , Talamen tuBapodiu, datis, Tolythalamum ,

of een hoorentje met veele kamertjes noemen. Diergelyk een hooren moet CarJanus ook

gehad hebben , 't welk hy Cochleam Indicam noemt , van gedaante als een galey en

bequaam om 'er koftelyke en fchoone drinkvaten van te maken.

Vreemd Op Boero is in een diergelyken vifch (miffchien in de Glandulis die het vet verbeel-

Van'et, den ) een (teentje gevonden , zoo groot als een boontje , wit als een ftukje alabaft

,

dierfcltk joch zeer ongefchikt van figuur , hoekig , en met kuiltjes als of het van veele ftukjes
V
'wèlh t' zaamen gezet was ; niet te min hard en blinkende. Een Chineefche vrouw , die het

^v'oZ'iirogt.
gevonden had , hadde het eenen tyd lang in een doosje alleen bewaart , wel verze-

kerd , dat 'er niemand was by gekomen, en het zelve wederom openende bevond zc

dat het een kleen (teentje gebaard hadde, zoo groot als een linze , doch ronder en dik-

ker, ook wit en slad , een tyd lang daar naa noch twee andere fteentjes, hebbende dc

grootte van een moftaard korl , dochhet cenewas zoo bros , dat men 't met de vinger in

(lukken kon wryven. Na dien tyd heeft het groote (teentje niet meer gebaard, en men

Aamtr- kon niet bemerken waar de gebaarde (teentjes gezeten hadden. DochikgifTe, dathetuit-

Zn'dfn gevallene brokjes zullen geweeft zyn , en de plaatzen daarze gedaan hadden zyn mif-

SjT fchien effen wit en glad geweeft , dat men het afvallen niet bemerken konde. Zy be-

waarde hem met dat bygeloof, dat zc goed geluk met moffelen te zoeken hebben zou-

de, om goed Bocaffan daar van te maaken. Diergclyke baarende (leenen heeft Tlinius

mede befchrceven , Lib. 3 7. daar hy ze Teantides en Gemonides noemt.

Zr zyn Deze hoorens hebben de Natuur , doch gemeen met eenige andere Turbinatis , dat

wcTvog- ze by vochtig regen weêr alryd zweeten , en dat zoo rykkelyk dat 'er de druppels op-

*l'

zitten , al heeft men ze lange jaaren in huis bewaart, en al veegt men ze dikwils af,

E„ nden '
t welk veroorzaakt word door de zoute vochtigheid , die in de kamertjes zit en lang-

"**
zaam opdroogt , om het welke wech te neemen , moet men ze dikwils uit waffchen

,

en weder in de zonne droogen.

In de Hift- Anttll Cap. 19. Art. 4. Lib. 1. kan men beter uit de figuur , dan

uit dc befchryving bemerken , dat door Bourgou de Nautilus Major verftaan word

;

want de gedaante des Vifchs word niet geftelt noch dc buitenfte fchaal befchrceven.

Waar- Tot waarfchouwing dient, dat men zich niet daar aan ftooten moet, wanneer de

w'°ng. nieuwe Schryvers dezen hooren Cochleam margaritiferam noemen , en wy Duitfche

Paerlemoer hooren , als of men ze voor de moer van de rechte pacrlen hield ,
daar noch-

tans dezen hooren allccnlyk zoo genocmt is van den fchoonen Paerlcn glans der fchaa-

lcn. Zie hier van het nieuwe Rariteit-boek van Thilip Bonannns , Tart. 2. Clajf. 1.

N. 1 en 2.

De Nautilus Major , is by om bekent met de naam Coquilic , Moewei de Franfchen alle hoorens zot
t
noemen

,
echter

vaal die naam in 't algemeen by om zoo door , en wy verftaan leen andere daar mee dan deze. Hy is verbeeldt op

de plaat N. XVII. met letter A. doch wat volmaakter van vlakken , ah die wel in 't gemeen vallen ;
en om aan te

nonen welke de belle zyn , heb ik deze , voor die van den Schryver , tier laaien fielten. Letter li. is de I ijeh door

den Aiilbcur befchrceven , maar-alzoo op die tekening de letten ontbreeken
,
geeven wy de Leezerl de bcjchryvwge

,

-00 als die voor heen is ter neder gefielt , over , om zelfs na te zien , welke deelen van den Vifch daar door verftaan

moeten worden.

Ik hebbe , om den liefhebberen te meer te voldoen , een dezer Htorens laaien doorfnyden , om des te beter de lltWIWUtt

kamertjes te vertoonen , die zoo wel niet int de befchryving, als door het oog, zyn te begrypen Hel is een wonderlyM

maakfel, en 't is onbedenkelyk , dat dezelve alle vol vifch zyn, dcar haar gemeenjebap vandeene kamer in a" ander

voor aan pas de dikte van een naaide , en achter pas van een fin haairtje oepening heeft. Ik heb in dezelve gelelt on-

trent m kamertics, en gelone dat 'er in 't encT meerder geweeft zyn ; maar de titjfchcnlchotjes zyn zoo zwak
,

dat

ze , alhoew-el ze met een fyn werktuigje doorfneeden wierden , echter aan finkken bryzelden. ^ic * afbeelding zoo

na als de plaatfnyder die kojï krygen op dezelve plaat letter G.
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III. HOOFTDEEL.

D
Nautiltu tenuis : Roema gorita.

Itisnu de eigentlyke Nautilus, dien wyi tot onderfcheid van den voorgaan- GalaM
den, den dunnen of fynen doe genoemt hebben, en den Ouden alleen fchynd NmuL.
bekent geweeft te zyn, want hy heeft de rechte gedaante van een galey, mct^'/'M
een fmalle kiel en twee hooge opgaande zyden, achter meteen kleene krul , XVIII.

daar de voorgaande fchielyk toeloopt en niet veel draaijingen heeft. Ik heb daar van
k
"vL^'

twee foorten bekomen , grootc en kleene : De groote Nautilus is een hooren van f tot
™"

7 duimen lang , en vier duimen hoog ; doch men vind 'er ook van een fpanne lang, Dimt»
gemaakt van een enkele dunne fchaal , hebbende de dikte van perkament , halfj^m™.
doorfchynend , fpierwit als papier , zommigc ook geelachtig. De kiel is fchaars een
halve vinger breed , halfrond als een kring , in vcele kanten of kerven gedeelt, van
dewelke vcele plooijen langs de zyden op loopen en fchier alle vergaderen achter by
het hoofd, daar de krul begint innewaarts te krommen, doch veele loopen onder we-
gens dood , zoo dat de gcheelen hooren vol plooijen is. De kiel tot boven over de
krul is zwartachtig , als of zy berookt was , 't welk zich niet afwaffchen laat. De zy-

den zyn recht, en ftaan fchuyns overeind, maakende boven eenc opening van i en }
vingeren breed, en achter by de krul hebben ze een uitftcekende hoek als een oor ; dc
Vifch die daar in woont , heeft merkelyk de gedaante van een Toly/ms of Veelvoet , kil dhr

te weeten van dat ilach , 't welk Ari/fot. Bolitiena noemt , ganfeh week van vleefch , met £|(

7„'"_

8 baarden verzien , waar van de 6 voorfte kort zyn , wit en vol wratten gelyk alle **"

Zeekatten, die hy in 't zwemmen als een rooze uitbreid. De twee ach terfte zyn noch ih-eft

eens zoo lang, dewelke hy langs de krul achter uitftrekt, in 't water laat hangen , én
daar mede zyn bootje beftuurd; want ze zyn rond en glad, maar aan 't einde breed als ttrbauffn,

het blad van een riem, zilververwig , en aan de kanten ook met wratjes, zoo dat dit boo- Ttuh"
tje beftuurd word, gelyk een foort vanJavaanfche Sloepen, Tingang genaamt, in 't gemeyn bcPa ''-

Tinan, dewelke met i roers beftuurd worden. TufTchen dc voorfte baarden heb ik geen
dun velletje konnen bemerken , gelyk de Schryvers melden van den Tofypns in dc Middel-
landfche Zee ; wel is waar , dat dezelve baarden fteeken in een zak van een vel gemaakt

,

en aan 't hoofd hangende, 't welk hyeenigfins uitfpand met de twee bovenfte baarden,
doch dat zoude tot het zeilen niet veel helpen. Daarentegen oordcele ik , dat hy zyn zcila- Ê* tmrt
gie maakt, niet zoo wel met dit velletje , als met het hol van het bootje , 'twelk hy met
de voorfteeven om hoog licht , laatcnde den wind daar in blaazcn. Want men bevind
dat dezen vifch zeilende het meefte lyf in 't achterftc bergt , houdende alleen dc twee
voornoemde roers daar buiten om te ftuuren ; maar als 'er geen wind is , zoo brengt hy
alle zyne baarden buiten, laatende dc voorfteeven weder zakken , en dan roeit hy. Als Dub m-
hy nu eenig gevaar of laage vermerkt , zoo trekt hy al zyn vleefch binnen boord , """fZ"!,
keert den achterftceven om hoog , dat het bootje water fchept , en gaat zoo te grond , **bW
zoo dat men -heel Mietjes in den wind naa hem toe moet koomen , en hem met een Z"ï£hu
veerdigheit onderfcheppen , als men de fchaale met vifch en al hebben wil ; dit gebeurd
zoo zelden, dat de Viflchers het voor een groot geluk achten , als 'er eenen vaneen, 't

welk meeft gefchieden moet , als na een onweer eene groote ftilte volgt. Met zy-
ne pootjes vat hy alderhande houtjes aan, die hy in zee vind, waar mede hy dan gaat
dryven. In het hol van het bootje ziet men den wyden Ioflèn buik, gelyk aan andere
Zeekatten, en onder de baarden in dezen buik een wyde pyp , waar mede hy het wa-
ter uitpompt, als hy boven komt; op de vlakte des buiks en van den rugge t' zaamen
een zak uitmaakende , ziet men diergelyke donker bruine Harretjes en plekjes, gelyk
aan den Tol/pis , dewelke verfchieten en haar verwe veranderen. Hy legt los in zyne /' lt I»

fchaal

,
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fchaal , hebbende geene ader in de krul vaft gelyk de voorgaande ; weshalven hy ook

Enhomt 2eer ligt uit zyne fchaal geflingert word , dewelke als dan op 't water komt dryven

,

iïrZt». en > by een gelukje , door de viflehers opgevangen word , eer ze regens de klippen

. Hoehyop in Hukken geflaagen word. Op den grond van de zee keert hy het bootje om , en gaat

£ &
Z"Jir op den kop , gelyk hy ook gezien word met den kiel om hoog , als hy eerft boven koomt

,

irnvm maar iceert behendig het bootje om , en hooft het water uit , dat hy dryven kan de baar-

den als gezegt , in eene rooze uitbreidende. Men heeft ze ook gezien , dat ze onder

een groot blad van een boom met de baarden vaft hingen , en daar onder fchuilende

gingen dryven. De oogen zyn niet hol gelyk aan de voorgaande, maar vol en klaar.

Di Nau- De klcene Nautilus is aan vifch en ftrufture der fchaalc de voorgaande meeft gelyk

,

docl1 veel kleender en wyder van boot , drie en 4. duimen lang , twee en drie vinge-

[cbravm. ren xyd , met een breede kiel , die in mindere en ftompere kerven verdeelt is, endier-

gcdZat, halven ook minder plooijen heeft , die mede fchuins en bochtig naar het middelpunt

5 by de krul loopen. De fchaal is zoo zuiver noch wit niet als aan de voorgaande , maar

É. vuil hoorenverwig en als berookt , de kanten aan de kiel zyn mede zwart , evenwel

met veel wallenen in zeepwater en bleeken kan men ze eenigzins witter krygen. De

h ym vifch is als aan de voorgaande , en hy gebruikt zyne baarden ook op dezelfde manier

,

"h
'ah doch word meer rocijende dan zeilende gevonden , inzonderheid onder bladeren en dryf-

nalnHr t.

de

yaande.
houten zich verbergende ; anders houd hy zich meeft op den grond, en komt zom-

tyds ook in de vifch-fuyken , weshalven hy meer gezien word dan de voorgaande.

Of deze beide vüTchen uit hunne fchaal vallende op zich zei fs in zeewater leeven kon-

nen, is onzeekcr: Immers ik heb ze verfch uit zee gebragt gehad, dewelke ftraks

«Mc» fticrven , al deed ik ze in 't water. ]k heb ook eyers in hunnen buyk gevonden, zynde

'h'c'd'" ronde witte korlen aan een klomp hangende , en ieder hadde boven op een zwart ftip-

je als een oog. Zy beide hebben ook dierge'.yke zwarte fnebben ofeen kakatoes bek, die

diep onder 't vlcefch verborgen legt. Op den bodem van de carina offchulpe vind men

een klontje eyers of kuyt van gedaante of verwc gelyk andere vifchkuyt , en 't geheele

klontje is' omgeeven met een dun vliesjes al is het geheele huysje niet grooter dan een

vinger, zoo hebben ze echter een eyerftok , als een kliffen , op dc kiel leggende.

«urne Hun naam in 't Latyn is Nautilus tennis & legitimus , en zyn Bootje Carina Nau-

mlngm tilt. Neerd. 'Doekhuyven, van deveeleplooyen. Mal. Roemagorita, dat is, 'Domuncula.

S** f'fyf' ' Eelyk hem ook de Gr'eken Ovum Tolypi noemen. Amboinfch Kika wawutia.

wér'i Deez hooren word zoo zelden gevonden, dat het in Indien zelfs hoog gefchat word.

XlilF' De Inlanders houden 't voor een gelukkig teeken, als zy het vinden, en bewaaren het

E» vm onder hunne fchattcn , hetzelve zelden vertoonende dan op feeft-dagen en openbaare

tJ",p"' vrolikheeden , wanneer de vrouwen hetzelve voor den dag brengen , als ze den ron-

hearfejt- dcn' dans , ]_eg Lego , aanftellen; daar dan de voordanzerfche deez hooren verheeven

trï'itf op dc rechter hand draagt ; doch zy zyn 'er zoo vies niet mede , al is zy wat berookt >

gefcheurt cn vol gaten ; daarom men ze by tyds met geld of goede woorden uit hun-

ne handen moet krygen , als men ze ongefchonden hebben wil ; voor het gemeene flag

,

Hmne in wiens boot 4 of 5 mutsjes water gaan , betaaltmen zonder te dingen 1 Ryxdaalder ,
doch

"*"''
men heeft ze namaals daar voor niet meer konnen hebben , en daar zyn 'er geweeft van

8 mutsjes, of een Zeeufchekan, daar men <> Ryxdaalders voor het ftuk gegceven heeft

,

om dat ze ongemeen zyn, en boven die maat heb ik 'er geen gezien. Die van de tweede

Vreemd foorte zyn Hecht en van geene waardye. Een zeltzaam voorval moet ik hier omtrent

fc#faf verhaalcn. Een Zec-Arent, \_Haliaetos~] zynde een vogel die geduirig op zee gaat

ten ArtM rooven, nam zulk een Nautilus, in Zee dryvende , op, en voerde hem in de lucht , doch

%utüm. dewyl het hem meeft om den vifch te doen was , en hy zig om de rariteyt met veel

fcheerde, floeg hy zyne klauwen meeft in den vifch, waar door hem het hooren quam

te ontvallen, dat door een zeltzaam geval tuuchen de klippen op een zandplekje zoo-

daanig viel , dat daar van niets gebrooken wierd, dan een kleen hoekje aan den voorden

rand; en een vifleher daar omtrent zwervende, nam het vaardig op en bragt het by

my.
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my; dit dan, als een ander Talladium uit den hemel gevallen zynde , een klein fehers-
je van het vermaarde fchip Argos, heb ik in 't jaar 1 683. tot een gedachtenis gezon-
den aan den Heer Johan Michael Fehr , Thilofopbi* & Medicina TüoElor , Thyficus D,
Suinfurtenfa Ordinarius & AcademU Curioforum Nature per S. Romanum Imperium ttZt
ftabilite eletjus Tra-fes diffus Argonauta: in welk Collegium ik het zelve jaar tot

""»

een Lid aangenomen ben onder den toenaam van Ttinius, door gunftige recóHBÖan- Siïïv
datie van de Heer Chriftiams Mentzelius, Med. <Do£lor , Archiater & Confd.ariusvzn i",t7X
zyn Keurfurftelyke doorluchtigheyt van Brandenburg, ApoUo van 't zelve Collegium.
De oude Grieken noemen dezen vifch Nautilus ; Suidas , Nautes en Ovum Volypi ; Athe- '°hÓc byi,

neus, Nauplium, zommige ook Tifcem nauticnm: Ariftot.Hift.animal. Lik 4,. Cap.i.
heeft al in zyne tyden twee geflachten daar van aangeteykent; het eerfte heeft een ge- &hyvm
ftreepte fchaal als de Jacobs fchulpen, binnen hol, en aan den vifch niet vaft , dit ge-'iTly'
ilacht is klein, uit de maagfehap van .cW/^Ka , een foorte van Tolypus , weyd omtrent
de ftranden

,
en word dikwyls uit zyn fchaal geflingert op het drooge , daar hy dan opge- "tEkdtat.

geeten word of bederft ; het tweede geflacht is aan zyn fchaal valt als een wech flekkc [Li-
max\ nooit buiten zyn fchaal komende , maar zomtyds zyn baarden op 't water uitbreyden-
de

:
het eerfte zal buiten twyffel onzen fynen Nautilus zyn , en het tweede de voorgaande

paerlcmoer hooren. Tlinius befchryfthemalseenbyzonderwonderwerkderzee, doch, £WrPli-
naar zyne manier, wat donker en onder tweenaamen, die hy zoo het fchynt voor S^£„
twee verfcheide dingen ofviffchen gehouden heeft ; d" eerfte noemt hy , Lib. 9 .Cap. 29.
Nautilum en Vompilum, dien hy met zyne eygen woorden aldus befchryft , dewelke
ik, om hunne kortbondigheit aldus verduytfche, en hier by zette. „ Onder de voor- B> *w
„naamfte wonderwerken behoort die, welke men Nautilm ofTompilum noemt, deze ZnZ7
„op den rugge leggende, dat is, de openinge van de fchaal om hoog keerende, komt
„boven op de zee, en door zyn pypen al het water uitgehooft hebbende, roeyt hy
„veerdig daar heenen; daar na de twee voorfte baarden achterwaarts krommende
„{Athenmts fegt opheffende) fpant hy het dunne velletje tuffchen dezelve zoodanig Komt

„ uyt
,

dat hy daar mede zeylt , en met de andere baarden roeyt , en met den middel" TlyZ',
„ftcn ftaert als met een roer zyn fchip beftuirt, zoo vaart hy daar heenen op de hoo-
„ge zee de jachten [Liburnicas'] naabootfende, en zoo hem eenige vrceze overkomt,
„ichept hy water en gaat te gronde. Daar na in 't volgende Capittel 30. belchryft
hy naar zyne meening eencn anderen vifch, doch uit het verhaal van Mutianus, dien
hy Nauplius noemt , met deze woorden :

Mutianus heeft voorgegeeven, dat hy noch een ander foorte van vifchgezien heeft ia

verbaal

over een.

Mutia-
nus be-Propontidc, dewelke in een fcheepje woonde, of een fcheepje droeg\ het is eenfchulp, s

gelyk een bootje gefatzoeneert , met een ronde en verheevene achterffeven , maar voor
met een fcherpe fnuyt , hier in woont de Nauplius, een diergelyke Zeekat alleenlyk om Die h*ar
vermaak en om te fpeelen, 't welk op tweederley manier gefchied; want by ftille zee^mf>mi
firekt den opfitter zyne voeten uit, en roeyt daar mede in 't water, maar als hem een'

1""'

luchtje aanlokt, zoo ftuurt hy met dezelve, en keert het hol van het fchuytje tegens den
wind, vaar door hy zeer licht zeylt. Het vermaak van 't eene is om te draagen , en van
't ander om te fluuren, en beyde gaan t'faamen te grond, 'twelk zomtyds voor een droe-
vig voorfpookgehouden word van der menfehen ramp , dat is, veele houden 't daar voor

,

als ze dezen Nauplius fchielyk zien tegronde gaan , dat het een voorfpook zy van aan-
Jlaande fchipbreuk.

Alle beyde deze befchryvingen paffen op onzen fynen Nautilus, dien Jonfton uit
Belloruus wat klaarder befchryft; {Hifi. Natur. de Exang. aquatiübus Titul. 3 'de Tur-
bmatis) alwaar wy met de woorden van Jonfton beginnen fullen. „ De Nautilus , wel- Fmbr
„kenSmdas, Nautes

;
andere Nauticus,en 't gemeen Nautilus noemen , en dezelve met ton

1°"'

„ den Nauplius van Atheneus fchynt te zyn , word van de hedendaagfche Grieken Tha-^"^»-
„lamis Toukdapodius genoemt, gelyk Robertus Confiantinus fchryft. Wy hebben van
„hem by Ariftoteles twee geflachten. De eene welkers fchulp de PeéJunculus gelykt,



66 ,
D' AMBOINSCHE

„maar die hol en uit de Natuur aan hem nietvaft is ; hy weyd dikmaal omtrent het

„land, waarom hy van de baaren op 't drooge geworpen word) daar hyuitdefchulp

„vallende, of gevangen word, of fterft; dit gellacht is klein , en de Bolitwna een gc-

„ilacht van de Tofypits gelyk. De andere hangt in de fchulp als een (lek, deze gaat 'er

„ nimmer uit , maar fteckt zomtyts zynen arm buiten.

M mtdt Bellonius heeft hem nauwkeurlyk befchreeven. 'De fchulp zeyt hy uit drie ftukken te
daarBtlIe-

i>ej^aan (jiaamentlyk uit een kiel en twee boorden, hoewel se nochtans enkel is) welkers

zyden als aan de kiel fchynen vaft gehecht , en veeltyds zoo groot , als met twee han-

den kan omvat worden ; zy zyn alle niet dikker dan een farkament , met langwerpige

ft'reepen > aan de randen met kerven gekartelt en rond ajioopende ; maar hetgat , daar de

Nautilus door gevoed word', en uit de fchulp kruypt , is groot; deze fchulp is breuk-

zaam, melkwit, helder en glad, en van gejlalte als een rondfchip, want hy vaart

boven op de zee, en doet fich met een omgekeerde bolle fchulp op, om te beter op te duyk-

ken , en opgcreefen zynde keert hy defchulp weder om , maar tuffchen de armen van den

Nautilus is een dun vlies , gelyk tuffchen de klauwen van deplatvoeten , en veel dun-

der, ja als en fpinnekops raach, maar nochtans fterk, daar hy den wind in laat waayen ;

de krullen die hy weerzyden veel heeft, gebruykt hy voor eenroer, en als hyfchrikt , vult

hy zyn fchulp met water enfnkt te grond.

'iGivót- Hier op zeg ik nochmaals, dat ik aan den Ooft Indifchen Nautilus dat dunne vlies-
len van rc

.

Jeum je tuflehen de twee voorfte Baarden , het welk de Aiitheuren dezen vifch toefchryven

,

S
fv
h
'J

v" mecrendeels gevonden heb , behalven aan eene foorte , die hier naa volgt ; als ook dat

itulvf Je bovenftaandc naam Thalamis Toukdapodius niet kan verftaan worden van den rech-

ten of dunnen Nautilus, dewelke geene kamertjes heeft, maar van den paarlemoer

hooren in 't voorgaande hoofdftuk befchreeven. Bontius Lib. j. Cap. 27. ftelt de Nau-

ti/i onder de Folypos met Tlinius , en 't fatzoen van de fchaal komt ook ten naaften by

over een met de onzen , echter kan ik niet raaden , wat hy voor een vifch gehandclc

heeft, waar aan hy de handen zoo verbrand heeft, dat hy met look in water gewree-

ven zynde, heeft moeten geneezenj want nooit gehoort is dat een Tolypus brande,

daarom ik gifle dat daar van eenigc woorden moeten uitgelaatcn zyn , en dat men zyn

zeggen van quallen moet verftaan.

Warnat- Anno i<><>3. in Januarius is een Nautilus gevangen op Hitoe, wiens boot lang was

'dm^Sclry- 7 duymen, hoog 6 duymen, verfchilde wat in gedaante van de boovenftaande meelt
var

' in de twee achterfte of bovenfte baarden. Want de zes baarden waaren van i 2 tot

14. duymen lang, aan de voorfte helft zeer dun en fmal , de achterfte waaren met zuyg-
~J"~ wratten \_Acetabulis\ bezet. De twee achterfte of bovenfte baarden , (by andere voor

fcryving. de twee voorfte gehouden) waaren ' veel dikker, achter ruym een vinger dik en met

zuygwrattcn bezet, verwiilèld tegens malkander (taande; de voorfte helft had een dun

en breed vel of lap, als een omgekeerde Bezaan, te weeten achter zmaller, van voo-

Hot iy ren breed, waar in hy van 't voorgaande verfchilt : met deze lappen fchynt het, dat

znlt.'" hy zoo wel roeyt als zeylt, want met de zuygwratten vat hy de kanten van zyn boot,

en met het breede deel roeyt hy , gelyk ook met de andere baarden , die als dan buiten

boord leggen; als hy nu zcylen wil, zoo recht hy de bcyde lappen overeynd. Maar

ik hebbe nooit aan eenig Nautilus konnen bevinden , dat de twee gemelde baarden

Dich met een dun fcheyd velletje aan malkander zouden gegroeyt zyn, gelyk men by de Eu-

Valf?' ropifche Schryvers leeft; weshalven ik noch by myn voorige meening blyf, dat hy

",'m'tBe-
mct 'lct voor'le cn holle deel zynes fchips de zeylagie volbrengt. Hy waszooflim, dat

zamaü. als de viflehers met een prauwtje hem vervolgden , dat hy dan naar de rechter, dan

naar de (linker zyde zyn boot keerde; weshalven, de vifl'chers bemerkende dat hy

water wilde fcheppen en te gronde gaan , moft 'er een over boord fpringen en met
Bom»- zwemmen hem achter haaien. By den hedendaagfehen vermaarden Authcur ThilippusBo-

tuyp, da nannus in zyn Boek genaamt Recreatio mentis ér oculi N. 1 ^.Clajf. i.part. 2. word hy

CslfvM in 't Italiaanfch Tolpo mofcardino en mofcarolo genaamt, engezegtj dat hy dikwyls

gevan-
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gevangen word in de Adriatifche zee, of Golf van Vcnetien aan de zyde van Italien , Venetië»

onder andere Zeekatten zomtyds naar den ftrand zich begeevende om aldaar te wey- Z'otde»

den , 't welk niemand aan de Ooft-Indifche ooit heeft bemerkt , die nergens dan in de rui-

me zee, en altyd een alleen gezien word. Onze Nautilus heeft onder de baarden in

de ópene buyk noch een pyp , waar door hy . het water uitlpuygt en dat vry wat
hoog ,

en de viflehers dikwils in 't gezicht; achter aan dezelve pyp hangt een blaasje

,

gelyk aan den Tolypns en Sepia, docli hier in vind men geen rood, maar een bruyn
paars bloed. Voorts biyft noch voor 't menfehen verftand verborgen ; hoe dezen vifch Hoe hy

zyn fchaal formeert, daar aan hy nergens vaft is, en echter t' zaamen groeyen , nooit
~
k
y
"J„"

d
s

daar uit fpringende dan by nood, wanneer men de lecge fchaal bekomt. De vifch gaat drnsAy
naar den grond, maar niemant weet of hy wederom een ander huys formeert : Immers keZt"'"'
het is een vifch zeer tcèr , en ftraks fterft hy als men hem een weynig handelt , zelfs

E" "

in zeewater kan men hem niet lang in 't leven bewaaren. De zwarte randen van den XmhviH.

verfchen aan de kiel, kan men cenigzins wit wryven met wit fyn zand, dóch aan 't

bovenfte van de achterfteeven gaan ze niet uit. Zyn bruyn bloed verfchiet mede door
'tlyf, en maakt plekken, doch aan de dooden vcrblecken ze. Ik heb in hunne maa-
gen ook gevonden ltukjes van andere baarden, en zync eyers lagen buiten 't lyf in

't hol van de fchulp, doch aan den vifch valh

De Nautilus tcnuis , -word by ons Nautilus, fa de zeevaarende lieden 't Schippertje, (om dat » die veel over de -ee
zien vim*) doch fa de oude liefhebbers , de dooiebayfgenoom, -wegens haare gedaante en teirheit, u-ant-y
eer een kamerdoek, huyfje, zoo als eertyds gedraagen -vierden, gekken, als een hooren uyt zoo een woe» element
alsdezeeis. Ik Mie zoo een Nautilus gezien, die omtrent een Amfterdamfche houtvoetgroot u-as, en, Wik bericht
hen, tegemi-oordig u-ord beu-aart in 't Cabinet van den groot Hertog van Florence, die een groot liefhebber van
tdtmuntende zcegeu'ajjèn is. Des Schryvers opmerking omtrent het oprechten van 't bczaantje of klein zeyllie u-aar
mede dit dier vaart

,
verdient geloof, vermits zyn E. boeven zyn naim-kcnrig onderzoek , daar zelfoógietuyoenis

van heeft, daar alle de andere Schryvers zulks meejl uil mmdclyke berichten hebben, gelyk ik zelf mede van veele
Zeevaarende lltvden heb verjlaan

,
die my verzeckerden dat dit dier voor aan een opgerecht zeyltje heeft of't zou kon-

heren

ander,

,yn, dat het een andere foort u-as
, den Schryver onbekent. De overleedcn Hr. Volkerts! een dergr'eotfte Liefheb-

r en tenders van zynen tyd, heeft een diergelyke naar 't leven laaien afteekenen, en.door Savry
, beneffens veele

ejfelyk kabinet van den
goct dacht hier neevens

uitmuntende hoorens, Ht't kooper brengen, u-elke nu noch beruflende zyn in 't voortreffehk Cabinet van den
£. Heer La Falie, Hoofd ejjiaer derfiad Delft. Ik heb een afbeelding daar van, u-elk ,k goei d

den bejl overeen: alhoewel de hoornen van Gcfilerus, M.Liüer, Bonanus en dezen Schryver malkander beter sely-
ken. Behalven die tu-eefiorten, die de Heer Rumphius ons geeft, zyn 'er noch verfeheyde andere. Deze getekentmei
M.4, ./ in verfeheyde Cabmetten te zien; hy is veelfynder dan de voorgaande, breeder van kiel, n-)der vim buyk
u-itter van Jlof ,

en op zynftriemen geknebbclt. Noch een andere foort is 'er , die deze heel u-el gelykt , doch is
- ma/der

van kiel, en fynder gcknobbelt, zonder jlriemen; u-aar van eenige te zien zyn in de uitmuntende Cabmetten var.
de Heeren d Aquct, leytcmaas

;
en u-el de groetjle en bcjle die beient is, fa Jnffr. üortmatis noot liefhebber van

diergelyke fraijigheeden. hier volgt nu noch een anderej'oort alleen 'mor zooveel ikuiccï) ondermy maar bernlleude ziehem afgebeelde op dezelve plaat met N. 5. Hy heeft de gedaante van een u-aterlandfche boerinnekaf, isheclu-yd 'plat
gekrmnl

,
eensgzms gekielt , d,ch heeft geu-ronge Jlriemen en knobbels , en is niet gelyk zydig als de andere

'
't uelimy doet gelooven, dat het een misgeboorte van den Nautilus is.

IV. H O O F T D E E L*.

Cornu Ammonis : Tojlhoorentje.

' M h is een klein hoorentje in de gedaante van een rams hooren , of gelyk men DeCor.
m den Godt Hammon aan de ooren fchildert , zoo groot als een dubbeltje, ""^mmo-

Men zoude het aanzien voor een afzetzel van den Nautilus major , wiens fihre'elen.

achterfte krul het gelykt , welk het echter niet is , maar een geflacht op NaaiLf
zich zelfs, want het krult zich wel in malkander, gelyk een rams hoorentje , maar de maJ"r >

gieren hangen niet aan malkander, en zyn gefcheiden tot het binnenfte tipje toe, daar feTte,».

men een klein knopje aanziet als een paereltje, of als een neet van een luys. De buiten-

fte gier heeft de dikte van een middelbaare fchaft, buiten rond en recht wit, van voo-S'^""'
renafgebrooken, binnen doorgaans met veele affcheidzels, in zoo veele kamertjes , ver-

f
xx.Mi.

I 2 deelt,
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Is timen deelt , blinkende als wit paerlemocr, en ieder affcheidzel heeft een klein gaatje, met

voikamir-^ ^ een pypj
e naar binnen toe , t' eenemaal als de Nautilus major , hierom

gelooven veelc dat dit kleine afzetzels van dien zyn , daar ik nochtans deze Pofthoo-

rentjes grooter bevonden hebbe dan de kleinfte van de voorfchreeven Nautilu? , de-

welke ook fchoon paerlemoer zyn van buiten en binnen. Daar cn tegen deze Pofthoo-

Enzit rentjes hebben in hunne voorfte kamer een (lymcrig dier , 't welk aan de klippen hangt,

met eenen dunnen en (mallen dooren , die door het beeft cn dc eerftc gaatjes gaat , en

aan de klippen vaft zit. Als nu de Noorde wind waayt , en de zee ontftclt maakt, zoo

•

't Cevoc- worden deze hoorentjes van de klippen afgefmeeten , waar door het komt dat ze aan

'jJbZnc- den mondt altyd afgebrooken fchynen. De fpitzen blyven aan de klippen zitten , die

f" °v,r noch zoo ftyf zyn , dat ze iemant de voeten verzeeren als men daar op trapt. De Am-

vZth- boineefen geloovcn , dat ze gegenereert worden van de witte meeuwen drek ; 't welk

""S'cb voor eerft niet waarfchynlyk is, men vind ze niet altyd, maar alleen in zeekere maan-

dxr den j wanneer de Noorde wind waayt , en dan met meenigte op den ftrand geimeeten on-
Scbryver

ugen gt- der andere ruigte.

f
tHtZ'ie-

Hun naam in 't Latyn is Cornu Hammonü. Neerd-Tofifioorentje. Amb. Tay manufa-

wunwg mai dat is, Meeuwen drek, om reden als boven gemeld is.

in ver-

sheide ^ Cornu Ammonis, word by ons , als by den Schryver , ook 'tVoAhootcn^Qgenaamt , en, fchoon het heelklein is, Z09

is het zelve zoo wonderbaar van maakzel, dat het gecne behoeft te wyken. 't ls van buiten -wit cn mat ( dat is zander

glans ) maar van tinnen paerlemoerachttg en doorfchynend dan. Heeft ontelbaare kamertjes ,
die alle gemeenfehap tot

malkander hebben , door ten heel klein gaatje. Ik heb getracht om 'er eene midden door te fnyden , en dezelve
, gelyk dc

Nautilus Major , te vertoonen , maar zulks is my *' elkens mijltikt wegens zyne teèrheit. 7je hem afgebeelde of de

plaat XX. N. I.

na Holo-

thuriornm

befchree-

ven.
D

V. HOOFTDEEL.

Carina Holothuriorum : Qualle Bootjes.

DeCari- TT^V Eze willen mede uit de maagfehap van de Nautili zyn , hoe wel ze de ge-

daante van een Alyktuik hebben, gelyk wy een kleine foorte in 't volgen-

de hoofdftuk befchryven zullen. Zy zyn omtrent een duim breed , rond,

aan den buitenftcn gier wat kantig, beneden platachtig, en uit weinig gie-

Haar ren beftaande, gelyk de Landdekken. De fchaal isenkeld, dun en doorfchynend, zeer

«edaante.
ijcht) beneden licht viool blauw, boven naar den loodverwigen trekkende ; de mond

pjlatN. iswyd, rond, doch beneden met een uitfteekend hoekje als een hanglip , envanbin-
' ï

' nen zyn ze wit. Het dier hier in woonende is geenzins uit den Hekken aard , maat

een flach van Quallen overeind ftaande als een lid van een vinger , wanneer ze in zee

dryven ; dit Quallctje is fchoon klaar, als een kryftalletje, met eenen blauwen glans,

en beftaat uit enkeld flym , die met een huidjen omgeeven is , en als men 't een dag

Worden bewaart, zoo vergaat het. Deze bootjes worden zelden gezien , immers in Amboina

hebben wy zc eerftmaal gehad Anno 1682. in Auguftus , en September by 't uitgaan
**"'*''

van den Oogft , wanneer zy met groote fchoollen quamen aandryven uit het Ooftcn in d'

openbaare zee , Manipa en Boero voor by, daar ze de Inlanders opfchepten by droog

Enzeilen weêr. Het bootje lach met de opening om hoog, en het Qualletje ftontalscenpylaar-

everzee.
t
j
e over eind , zeilende, zoo het fcheen , met een flap koeltje , wonderlyk om aante-

zien , dat een zulke vloot van wel duizend kleine fchcepjes , zoo eenpaarig by malkan-

En heb- der voer. Als men ze uit de zee nam en in een fchootel met water zette , bleeven de

b,n een
Qualleties noch wel een dag over eind ftaan , een wonderfchoonen weêrfchyn van zich

jchoonc ^— J o
weêrfchyn. geevende , als of de fchaal met fcdel gefteente vervuld was ; doch men belpeurde weinig

leven daar in , allenxkens opdroogende , dat ik na vier dagen haar fatzoen noch beken-

nen konde. De Inlanders verklaarden , dat ze diergelyken nooit te vooren gezien hadden.

Hun
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Hun naam in 't Latyn is Carina Holottthri ; men mag ze onder de Neritas reekenen , tVaanm

't welk zyn kleine hoorentjes in de Middellandfche Zee > die mede op 't water dryven , ™amt~

in 't Griex alzoo genaamt van 'c fwemmen ; de Onze noemen ze Qualle Bootjes.

By de Inlanders hebben ze geen naam.

Van de Carina Holothuriorum , of bet Qualle Bootje, heeft ent de Schryver zee» afbeelding gegecven ,
dochuiy hebben

'er utt onze verzameling
, een laaien aftekenen ; zie het op de plaat XX. N. 2.

VI. HOOFT DEEL.

Cochlea Lunaris Major : Matta bulan befaar , of Matta Lemboe.

H Et tweede deel van het Hoofdgeflacht, begrypt alle de geene die de gedaan- De

te van een gemeene Alykruyk hebben, en niet te min pacrlemoerachtig van
chlea hu'
nart: be-

binnen zyn ; waar van wy twee foorten befchryven zullen. De eerfte foort ,
/ij,"-""*-

Reufe-ooren genaamt , zyn de grootfte van dit gedacht , in 't gemeen twee fm
Hunne

vuiften groot en meer , van fatzoen als een Alykruikc , met eencn grooten ronden mond ,

^
cj„a„te,

die aan den benedenften hoek ook een weinig uitfpatj en daar door de gedaante maakt ~" J'

n plaat M.
van een oorlapje. Dc buitenfte en grootfte gier heeft twee kanten , een naar boven en XIX. Iet-

een naar beneden , en tuflehen beide noch een rugge, alle drie met knobbelen bezet.
"r &"> s'

De fchaal is gemaakt van twee dikke huiden , waar van de buitenfte grauwachtig is>

doodsverwig , wat ruig en vol fcheuren > doch hier en daar geplekt als de flangen , Hunne

met fwart» bruin, en zomtyds ook fpaans groen; hoe kleinder dc hoorenj zyn , hoe *
'

fraaijer dat ze geplekt en hoe cffendcr dat ze zyn ; en men vind 'er ook ganJch grauw

zonder plekken , dewelke men voor flecht acht. De binnenfte huid is fchoón paarlc- Zyn in-

moer , niet blank , maar alle de verwen van een regenboog vertoonende , te weeten , fdmi?

groen , rood , en blauw. Zy laat zich ook in fchilfferen verdeden als men ze in ftuk- P"trl'
-

.. .. moer.

ken flaat, welke alle dezelfde koleur behouden. Het dier daarin is naar evenrecdigheit

groot, van vooren met een hard wit vleefch. De achterfte ktullen zyn enkel vet, en

tuflehen beiden is een groot Tafaver of Zandfak. Op zyn hoofd draagt het een groot Zyn

rond fchild , waar mede het zyne deur vaft lluyt , een hand breed en een vinger dik , ^°f^
fteen hard , als of het een witte keyfteen was , aan de buitenfte zyde wat bultig als een

linze , wit , en zomtyds met vlakke kuiltjes. Aan de binnenfte zyde is het plat , doch dekt.

een weinig met gieren uitfteekende , die lèhielyk in malkander loopen en een navel for- En word

meeren, met een ros of bruinachtig velletje bedekt, dat daar vaft aanzit , en deze zy- Ka ,,cTg"e-

de aan 't vleefch van 'c dier ; in 't kruipen draagt het dezen fchild op 't hoofd , doch l*"""-

het begeeft zich niet verre buitens huis , houdende wel de helft noch van den fchild bin-

nen de fchaal; het heeft zulk een fterkte, dat 'er geen man zoo fterk is, die het uit-

trekken kan , al heeft hy 't onder de fchaal gevat , maar het zoud hem veel meer de

hand mede intrekken. Dezen fchild dan behoord onder die menUmbilicos marinos , of Ook Vm-

Meernavels noemd , waar onder deze de grootfte is. Het houd zich op omtrent zooda- rinusTf"

nige ftranden , die fteile klippen hebben , daar de zee hard tegen aanbrand , en zyn
"'J""'

dierhalven moeijelyk om te duiken , doch daar ze zyn vind men 'er veelc by malkander , Waar zy

maakende zeekere Compagnie of Troepen , gelyk men zegt de Tsjanckor op de kuft ho'Idet.

Coromandel en Ceylon doen.

Zyn naam in 't Latyn is Cochlea Lunaris Major. Necrd. Reufe-ooren- Maleits Matta Hunne

bulan bej"aar ; want men moet weeten, dat de Maleijers Matta Bulan , dat is, Maans
jnver

.*&

oogeh noemen alle hoorens , die een rond, dikachtig en fteenhard fchild draagen ,
\l~'beide

welk met zyne buitenfte zyden een volle maan verbeeldt; men zoude het billyker Co-

chlea Margaritica noemen , dan Cardanus omtrent den voorgaanden Nautilo majori

I 3 doet

;
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doet; om dat het uitdrukkelyker dc gedaante van een (lek heeft , dan den zeiven Nau-

tilus.

liet dier De Inlanders maaken daar veel werks van, te weeten tot de koft, dezelve in heet

fpZge'-' water lang opkookende, tot dat het fchild zich opent ; het befte daar aan is de ftaert,

brmtt, want h,^ voorfte vlcefch is vry wat hard , en al dat groene of fwartachtige Tapavir

moet men wech fmyten , dewyl het zelve bitter en zandig is. De Koningen van Boston

.eygenen zich dezen koft alleen toe, weshalven hunne onderdaancn deze hoorenshun

Kiemen alleen moeten brengen. De onze maaken meer werks van den hooren , die, zoo hy
deze hoo-

re-as dT fchoon geplekt , als een Luipard , zonder fchcuren en geheel is , bewaart word, an-

hat af- fcrs n.opt mcn den mond toe met kley en boven op met wafch , dat de fcherpighcid
neemt en r

.
. . I

faerkmoe- niet aan het paarlemoer koome , en legt dien ecnigc wecken m azyn of gooren rylt , doch
rig maakt.^ ^ mQc[. men 2 Qp 3 maai verwiflclcn , en zoo dikwils ook fchuuren , tot dat

de binnenfte ruige huid afgaa , cn de gehcele hooren paerlcmoer worde -, die men dan

met fterk water overftrykt, en noch eens met zeepwater affpoelt. De [apanders (laan

En „var deze paerlcmoer fchaal in ftukken, en zetten dezelve aan degroote Kantoorenof Kaf-

t'r ''c" fen > om 'er het zwarte lakwerk, bloemen cn ftarren uit te formeeren, 't welk een groo-

brmkt tc fraaijigheit geeft, fchoonder koleuren vertoonende dan het oprechte paerlcmoer.

UtafcUU Het fteene fchild , ofMaansoog, kan men in plaats van hkftecncn gebruiken, ook

'mZieï''
1

verzeekeren my ecnigc Chirurgym in het zelve alle de krachten van Oculi cancri bev.on-

*w veele den te hebben, als wanneer men 't zelve in ftukken ftoot , in azyn diftblvecrt, en in-
qmaltn. ^ om 't geronnen bloed te fcheidcn , de ftonden der Vrouwen te verwekken , en

het graveel af te zetten.

Denvee- Hier toe behoort een kleine foort niet grooter dan een nagel van een vinger of
defwrt,

ju jm ( van jremecne Alykruiken fatzoen , met ecnen wyden ronden mond , geüooten

met een rond flcendckzeltje , 't welk aan de kanten cenen loodverwigen kring geeft,

maar boven op wit is. Dc fchaal zelfs is van buiten doods aardverwig , en zomtyds met

Zyn van weynige witte ftippen ; binnen een wcynig naar paerlemoer trekkende. Zy hebben geen

grootc fraaijigheit , zyn derhalven het bcwaaren niet waard, maar worden van de In-

Doch landcren veel gekookt en gegcetcn , inzonderheit by dcpapeda , om dat ze een zoet

,

Tan 7In- hoewel weynig , vlcefch hebben ; cn daarom noemen ze zommigc Bia papeda Kitjjil.

hnder,
j)e dekzels van de Reuzen-oorcn leggen de Inlanders in water , daar ze hunne jonge

i'i""»-
j.inc[crcn U1C wa flchen, tegens het Sawan , dat is, de quaadc lucht , die dc kinderen

bevangt en onruftig maakt.

De Cochlea Lunaris major, word van den Sebryver ook Rcuïc ooren genaamt
,

by ons zyn die bekent met den naam

van den baaien Knobbel hooren : men vind 'er die feboon zee groen zyn, die dim de groene Knobbel hooren worden

gcheeten; zie hunne afbeelding op de plaat XIX. letter A. il die van boven , en letter 13. dezelve van onderen. In

baar opening of mond , zit bet Jibild «ƒ dekzel Umbilicus Vcneris , of by ons de Vellus navel aangeweezen met let-

ter F. .

VII. HOOFTDEEL.

Cochlea Lunaris minor : Bia matta bulan.

KLlc dc volgende hebben mede de gedaante van gemcyne Alykruiken » met

een dikke dubbelde fchaal bekleed , en den mond Üuitcnde met een rond

Maans-oog , 't welk \vy Umbilicus Marinits, of Zee-navel noemen, waar

van wy vyf foorten befchryven zullen.

I. Cochlea Snlcata nigra. Maleits , Krang fqffu » om dat zc ecnigz

Cochlca

Lunaris

minor
,

waar van
•vyffoorten

befibrce~

ven.

fomfzie klein mammetje, heeft van buiten een dikke en fwarte fchaal, overdwers of langs de

Nr
x\k Sieren dieP gevoOTent > en diar en boven wat ruië als of ze fcllub;iclltlg was

'
zonder

letter C.' glans , doch zomtyds met weinige fpaansgrocne of witte plekken ; binnen is een bleek

wit

verbeeld een







de foort.

"ie de
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wit paerlemoer ; liet dekzel is aan de bultige of buitenfte zyde vuil wit , met eenige
korreltjes) en zomtyds in de midden zwartachtigs het dier is goed om te eeten , maar
de fchaal heeft geen mooijigheit.

II. Cochlea petholata. Maleits Bia fethola , is Mier van het voorige fatzoen , of 71

watkleinder , en de gieren zyn aan de voorfte zyde wat kantig; zommige ook recht zi ...

rond, van hinten ganfeh glad en met verfcheide verwen gefchildert, gelyk de kleedjes^
Tethola, of de groote Slange Oelarfethola : de meefte koleur is bruin met zwarte en ter li)."'

witte plekken, maar als 'er groene en hoogbruinc onderloopen , die acht men voorde Welke de

befte; zommige van de geheel ronde hebben, in plaats van plekken, zwarte ftreepen
irlilly"-

langs de gieren, van binnen zyn ze geelachtig na paerlemoer trekkende ; zyn dekzel is

eene van defchoonfte Atota boelangs, recht rond, beneden plat, en, naar gewoonte,
met een navel getckent , boven fchier half rond of linzcformig , meelt zwart, aan de
kanten groen en ros, glad en blinkende als een Oflèn oog. Noch vind men een klein- Eenan-

der foort zwartachtig met een groene weêrfchyn; het dier is wat harder van vleefch dan zV"!''
de voorgaande, taai en ilymerig, cn daarom tot de koft niet bequaam. Men vind ze that

Zeer zelden , en worden daarom onder de befte rariteiten gerekent, wegens de mooije ^'XJV:

koleur van de fchaale.

III. Coclea Lunaris afpera, heeft de gedaante van de eerfte foorte , langs de gie- Denk
foort.ren mede gevoorent en ganfeh ruig , met uitfteekendc fchubben , waar door ze fchier -,,

fteekelig zyn. Het Maans oog is als aan 't voorgaande, doch flechter, en van minder^""'*'-
glans , ook meelt zwart

, of aan de kanten wat ros ; de grootfte foort hier van is als letterE.

Hordeen Hoender-ey , van buiten meer fteekelig , cn van binnen heeft ze een geel paerle- „,
moer , waar door ze een glocijenden oven gelykt , en ook zoo genoemt word ; de

gloei-

kleinder foort is min fteekelig , en heeft van binnen een wit of zilververwig paerle-
moer, die gemeener en flechter is, en haar Maans oog is wat gekorrelt ; beide zyn ze £r

"'p",~

van buiten zwartachtig zonder glans , en zomtyds met fpaanfehgroene plekken ; de befte z" S-
tot het eeten zyn , als men het groene papaver wechfmyt, en hen zoo lang kookt dat SÊfi*"
zich dc dekzels openen.

IV. Cochlea Lunaris minima , is qualyk zoo groot als een nagel van een duim, Devlcr.
van buiten mede gevoorent, licht karftanje bruin, zonder glans en fteekels, van bin-

d'

nen geel met weinig paerlemoer ; het dekzel is mede een rond fchildje , zwartachtig 'klZ'L.

en zonder glans.

V. Groote zilvere ovens zyn deze foort gelyk , behalven dat ze aan den bovenden De vy/Je

omloop een kant hebben , en daar aan eenige fchubben , voorts van buiten met wit en fi"'''

zwart gefchildert , doch het witte is het minfte , cn van binnen mede zilververwig;
worden zelden gevonden.

Alle deze foorten noemen ze met eenen algemeenen naam Bia matta bulan , en wor-
den op de markt te koop gebracht tot de koft, behalven de tweede foort , diezeltzaam
is, en meeft in de Uliafiers valt.

De Cochlea Lunaris minor: Dc cerfle foort ftsat afgebeeldt op de plaat N.XIX. letter C. De tweedefoort i, letlerDev word h on een Nallauwcr •eheeten , waar van wy b.er neffen, vser foorten ust ons Cabinet vertoon n
'
dochd,e alle «stmuntend van koleur en tekensng zyn , zü haar op dezelve plaat N. f,6, 7.enN.,. is by den ShrZereen andere foort van de letter U. Hy zouden noch veele van deze hier by konnen voegen , maar meenen tekonnel

velfiaan met de befie te vertoonen
; het ,s een deugd van haar al, zyfehoon zilver mondig zyn. De derdefoort vanlnScbryver Jlaat verbeeldt met letter i. deze zyn van busten bruin geel plekksg , doch he-Jarter boe beier 'ly wor-den by ons Goul monden genoemt wegens haar fehoon gout paerlemoer Uur ; waarom de Schryver haar ook deglocjcndcn oven noemt. £en tweede foor, hser van, ziedtzehe plaat N. 1. z zyn Va„wgroenen bruin,evlaktwy noemen d,e om haar ws, paerlemoe,- Z.lver mondjes. Waar nevens wy noch voegen den gepMten of Bonte Zil-ver mond AT. Uéb mede 4, Groene Zilver mond N. 4. dse mede heel zlltzaamisf van de\ 'foortgeeft onTschrf-

^g^etttlïerj'e " ^ *" * ™ d' * 1 ™" *

W

Vin.
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VIII. HOOFTDEEL.

Jriticus

Vnarinus

befchrcf

ven, en

waarom
zoo ge-

naamt.

Eerjïe

foort.

Zie zyn
ged,

w
TJmbilïcM mar'mm :> sJXCatta bulan.

Y zullen nu hier by malkander vernaaien alle de dekzels van de voor-

gaande hoorentjes , by de Maleijers , Mafta Man, dat is, Maans-

oo^en , genaamt , maar in de Europifche boeken hieten ze Umbilicus ma-

rinus , naar de gedaante van een naveL , die ze aan de binnenfte of

platte zyde hebben , waar mede ze tegens 't vleefch van 'c dier hebben aangezeten ,

en worden verkeerdelyk voor byzondere hoorentjes gehouden.

L Het eerfte en grootfte is het dekzel van Juris Gigantumi, Cap.6. een hand breed

in den Diameter, gelykende beter een likftcen van marmer of cenen kanteen gemaakt,

aat
dan een deel van een hooren , aan de binnenfte zydc wel plat , maar de gieren maar

XrjÓC. ken met haare kanten eenige verhevenheit , voorts met een bruine huid bekleed, die

daar zeer valt aanzit; de buitenfte zyde , als gezegt is, wit en bultig als een linze,

aan zommige effen , aan dc mcefte oneffen met eenige vlakke kuilen. Als men het fchild

in ftukken flaat
,'

bevind men verfcheide dikke huiden over malkander leggen , waar

uit blykr. , dat het metter tyd en met laagen aangroeyt. Als het lang op den ftrand legt

rollen , zoo word dc bruine huid afgelchuurt, cn zoo glad

fteen gelykt.

Dc fchildjes van de kleine foorten , in 't zelve hoofddeel befchreeven

gecne achting, en worden daarom niet gctelt.

k.» 1 1. Umbilicus marinas niger , is het dekzel van de tweede en derde foorte , in 'e

2f°T voorgaande hoofddeel , de fchoonfte van allen , en meelt blinkende , cn daarom voor den

t'lL't N. eigentlyken Umbilicus marinus te houden , doch hy verfchild merkclyk van den Umbili-

K
1""'

cus, dien men in de Middellandfche zee vind, want die is wel plat aan dc binnen zy-

dc, en met een navel geteikent , maar aan de bultige zyde is hy ingedrukt, met een

merkclyk kuiltje , ros , of oranje van koleur : daarentegen de onze is, aan dezelve

zyde, uit den halfronden, plat en effen, meelt zwart, met groen en ros gemengt,

zeer glad en blinkende als een Oflên oog, hebbende de grootte van een dukaat ofmin-

der.

D,'jUk lil. Umbilicus granulatus , is het dekzel van dc eerfte en derde kleine foorte , in ver-

dat het een enkeldc kal-

komen in

Z„ 'det*U re zoo mooi niet als de voorgaande , en daarom onder geene rariteiten gerekent. Defoort.

e plaat

letter D.

H'aar die

gevonden

worden.

Hunne

fiïap.

eerfte is aan de binnenfte zyde ook niet recht zwart, maarfcheef cn kuilachtig, aan de

buitenfte vuilwit, zonder glans cn korreligheid. De andere mindere foorten worden hier

toe gerekent.

Deze Maans-oogen vind men op Boero cn elders , meer langs dc ftrand verftrooyt

zonder haare hoorentjes, en het bruine vel meelt afgedeepen, waar door de misgreep

komt, dat men ze voor byzondere hoorentjes houd ; deze hebben de eigenfehap
,
dat,

als men ze in een vlak fchotcltje legt , daar azyn of zuir Limoen zap in is , cn een

reis of drie op den bodem omwryft , zoo bewegen ze zich van zelfs ,
zommige doen

het ook zonder wryven , maar (laan ftraks wederom ftü. Die men verfch van de hoo-

rentjes uitneemt, willen zulks niet of qualyk doen-, waar uit fchynt, dat ze op ftrand

in de zonne leggende fponsachtig worden ; want alle zoodanige dingen
,

die zich in

azyn van zelfs verroeren , moeten fponfachtig \Torof* ]
zyn , en eenige ingeftotenc lucht

hebben, die den indringenden azyn zoekt uit te dryven, endoor dien ftryd het lichaam

En wttuf beweegt. De Inlanders houden deze Maans-oogen van de tweede foorte voor goede oog-

fteencn , waar mede ze dc verhitte oogen beftryken , inzonderheit als ze de kleine

zweerties (Hordeola) krygen, om dezelve te verdryven ; anders hebben onze Chirur-

gyns ervaaren, dat alle deze fteenen geftooten , en in azyn gedillblvcert , dezelve krag-
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ten met de Octtlis cancri hebben ; d' Umbilkus marinus, uit de Middellandfche Zee, Vmbili-

is by de Turken
, inzonderheit op Candia , gebruiklyk in *£ hord of brand van de maa- "rduLt

ge, wanneer ze den zclven op 't kuiltje van 't hart leggen, een weinig draaijende tot '^f'
1"

dat hy valt kleeft} en wanneer ze den afgenomenennawecgen, en die zwaarder bevinden \'< deuL
dan hy re vooren was

, zoo houden ze 't voor een teken , dat hy de vochtige dampen naar Zttc.
zich getrokken heeft.

De Umbilkus marinüs
, of Maans oogen

, zyn by ons bekent met den naam van Venus navelen , -waar -van -veeltfoorten zyn. Es alhoewel de Scbryver her va» geene afbeeldde heeft gegeven, vertoom» wy ze echter, vermls'er
veel, onder ons berMende zyn d,e met de befcbryvtnge over een hoornen. De eerfte foort

,
(ziedeplaatXX ImerK,de aldergrootfle De tweede Jee,1 letter li. u „„nemend granzig en fcheon. De derde ,s afgebeeld by letter D én

., boven op geheel met paere en bezet. De v.erde foor, ,, d,e „it de MMellandfche Zee
, afgewezen met lener Chy is «li den rooden vleefchverw.g

, en heeft recht de gedaante, van een Navel. Letter E. is de-elve van ontren'Letter 1-
.
„ een andere foort maar b«lacbt,g en f.hoon geleken,. Letter G. it nog een andere foor,: hy z,etgroenach-

tig grauw en 11 onder watflauwer van tekening alt de voorgaande.
. . *{ ,.".

IX. HOOFTDEEL.

Cochlea Laciniata. : Lobbetjes en Spooren.

"1 "\ h 2)'n P,atte Alykruiken, met de binnenftc gieren maar een weinig verheven , Cochlea

B B Cl) van tv/cc foortcn. Laciniata

_Ja__^ I. Cochlea Laciniata. Necrd. Lobbetjes; is plat met weinige gieren , bui-/" 2-/"'

ten ganlch ruyg, en aan de kanten van de gieren met uitfteekende kromme ^eZjiT
lappen, die al mede geiirecpt of gevoorent zyn, en tuflehen de lappen met mindere

fmn '

dunne ftompe fteekeltjes, die over de geheele fchaal ftaan ; van de groote lappen ftaan ditZIie
'er gemeenlyk f in een omloop, en ieder is van vooren door eene kloove in tweën A^xx
gedeeltj zommige hebben, in plaats van lappen, over 't geheele lyf ftompe ftee-
kels; haar koleur is meeft grauw, zonder glans, met weinig rood gemengt , zelden Haar lo-
zuyvcr, maar met wit zcegruis bewaffen s van binnen zyn ze recht pacrlemoer, cn W
haar dekzel is een rond fchijfjc , dun, donkerbruyn , buiten hol met een kuyltje

,

binnen uitpuylende; de grootfte zyn als een rykxdaalder, de gemeene als een fchel-

*

ling. Met haare gedaante verbeelden ze de oude kraagen , die men Lobbetjes noemt.
II. Calcar of fpooren zyn qualyk zoo als een fchelling, noch platter en dunner , Detwe*

langs de gieren met een uitfteekende kant, daar aan men in de ronde veele uitftccken-
J'/°°rt '

de hoeken ziet, de gedaante van een fpoor uitmaakende , van buiten vuylgrauvv, ruyg#»™V
en kartelig, van binnen paerlemoer; haar dekzel is een klein rond fchildje, aan de "He""haar
buiten zydc wat ingedrukt met een kuyltje , blinkende als een roodachtige paerel. i'dMn"
Beide zyn ze tot dekoft bequaam. Zy vallen op zoodanige ftranden die vlak zyn , eniii &XX
kleine (teentjes beftaan met grof zand vermengt, gemeen in den Amboinfchen In- ''IZL
ham by den rooden berg. Die men bewaaren wil, moet men met fterk water van het **Jfrv
aanhangende zeegruis zuyveren , en voorzichtig met een meiTje fchrapen , op dat men de
uitfteekende hoeken niet afbreeke. De fpooren hebben tweederlei gedaanten ; wantzom- Ikheid'
mige hebben de bovenfte gieren verhecven als alykruiken, doch totaan''t binnenfte
met de uitfteekende tanden verciert} andere zyn plat, recht als een fpoor.

Z>
/,5T

h
!,

Ca
„

L
3
d" !

/'"VvC"*
Lobbetj£s ' ^«^«"Dolfyntjes, ook wel Baardmannetjes, genaamt; ziehaareaf-i«l£»gop deplaatXX aangezvezenmet letter H. Zy zyn brteynachtig granw , zomtydsmet rood gemenTZalhde /ƒ. V.ncent vertoon, 'er een

,
d,e geheel feboon rood Marnaa, ,,: bmtendeze, heb ik' nooit d.ergelyk,Tge-Èn

aT- f
a

.

S
f''

r^'r Gd°» "f fP oren genoemt
, word by om de kle.ne Zonnehoorcn geheeien : l,e hem opde clve plaat, by letter I. verbeeldt; waar by wy gevoeg, hebben de groote Zonnehemen, aangewezen metletterKdeze if graamvachttg wit, ook heel zeltzaam cn ongemeen.

K X. HOOFT-
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gcmemt.
Waar
uan vier

X. HOOFTDEEL.

Trochus : Bia Cucuffan.

Dt In- f { Rochus noem ik alle zoodanige hoorentjes , die de gedaante , van een tol , waar

fcbïei'J* ff
mede de JonEens fpeelen, of van een omgekeerden trechter hebben

,
te

en -maar- weeten van een breed voetftuk , fchielyk fpits toeloopcnde in een korte

pyramide of kegel ; waar van vier foorten aangemerkt zyn.

I. Trochus primus five macuhfas, is beneden drie of vier vingeren breed, en niet

faorte». veel hooger, aan de kanten van de bovenfte gieren met uitfteekendc hoekjes, ecnwei-

nig getand, maar de kant van den onderden gier is effen; de buitenfte huyd heeft

h
dZ*¥~ zwarte en roodachtige plekken, zonder glans; maar de binnenfte is flecht paerlemoer

;

/cZaatN. de mond is fmalj uit den ronden langwerpig; echter het fchildje, 't welk den zeiven

fa A."m bedekt, is rond, zeer dun als een blik, buygzaam, honigverwig en met vecle krin-

** gen in een fpits toeloopendc.

twaie 11 Trochus fecundus , is zmaller van bafis of voetftuk, maar hooger van top,

fZ
r

pia,S. buiten gegranuleert of doorgaans met korreltjes bezet, bleekrood, ongefpikkelt en

fcrei
doodfeh van verwe.

"llaarle- Deze beide noemt men eigentlyk Trochus. Maleytfch Bia cucuffan, naar zeeker

keuken gercedfehap, 't welk een omgekeerden trechter gelykt. Neerduytfch TolUn.

febeidm Band. Tombor.

B&jf III. Trochus tertiusfive pafnamis, ut ér Trochus longavus. Mal. Cucuffanfafouan

,

S
°°Hau-

'• ,ieeft de grootte van de eerfte foorte >
maar is zeer ruyg en rimpelig over 't gcheele lyf

,

daame.Xic en daarenboven aan de kanten van de gieren met knobbelen bezet, dik en fteenhard

N^XXX. van fchaal , van buiten doodgrauw , daar wat groens onderloopt , niet te min zuyver

ktterO. binnen, zonder paerlemoer; hun fchildje is mede als een dun blik, 't welk het
Het dier 1 ,111 • i r i l

hefebre- dier zeer diep intrekt; het dier zelf is heel hard en taai van vleelch, onbequaam tot

Zlïr'Lt de koft. Deze Trochus houd zich niet in zeewater op , maar hangt aan de fteile klip-

wb hui.
pen> (jaar het zeewater tegen aanfpat. In Amboina vind men ze niet veel grooter dan

een kleine fchelling; maar in de Papoefche Eilanden, Manifa en Kelang, grooter

h lam dan een ryxdaalder. Dit dier is zoo hard van leven , dat zulks iemand niet lichtelyk

«"**"•
gclooven zoude, die het niet bezocht heeft; immersikhad hetop't bloote zeggen niet

durven fchryven , indien ik 'er geen ervaring van haddc. De Papoewcn zeggen , dat

het een geheel jaar zonder koft of drank kan bewaart worden , waarom ook by hun

Bygclxf lieden het gebruyk is, dat ze deze hoorentjes in haare Tomtommen of ftrooije koffert-

tln '"k'ïr jes by hunne kleeden leggen , tot een bewaarder van hunnen huysraad; want, zoo het

"** dier voor den gewoonlyken tyd fterft, zygelooven, dat uit dat koffertje wat moet gc-

OnJfr- ftoolen zyn. Van het Papoefche Eiland Mejjoal zyn my in 't jaar 1 67 f omtrent 1 2 ftuks

Vafdi van de grpotfte foorte toegezonden , die ik in eene groote aarde fchotel in myn kamer

Sciryeir.
zetKj en j tc zamen over de twee maanden in 't leven behield , na dat ze alreeds een

maand onderwegen waren geweeft; daar nadeed ik, uiteen verkeerd medelyden

,

wat water in de fchotel , en zette een ruygc zeeklip daar in , op dat de diertjes van hon-

ger niet fterven zouden ; toen kropen ze terftont uit het water na de droogc buiten-

kant van de fchotel ; die in 't water bleeven , begonden allenxkcns tc fterven , zoo dat

ik in de vierde maand de helft al quyt wiert; de overige liet ik daar na in de fchotel

E»~m kruipen, wanneer ik bevond, dat my de laatfte in de negende maand afftorf; waaruit

ZZtm ik befluit , dat deze dieren haar voedzel zuygen uit de ziltige vochtigheit der klippen ,

)cv,°n'""
g daarze aanhangen, en geenzins in 't water het konnen harden ; 'twelk echter te verwon-

deren is, dat ze niet te min, onder alle hoorentjes, de hardfte fchaal en vleefch heb-

ben; waarom ze met recht Trochus loagtcvns , of langlevende 7o//f» gchecten worden.

Na
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Na dien tyd heb ik ze mede aan den fteilen hoek van Nujpinive gevonden, die, by
waflend water, mee het zelve wel bedekt wielden, maar kroopen allenxkens om hoog;
deze heb ik 7 maanden bewaart , en daar na noch levendig naar Batavia laatcn over-

brengen, zoo dat 'er kans was deze hoorenrjes levendig naar Holland te vervoeren.

Men zoude ze mogen vergelyken by de Beeren, die men zegt een halfjaar aan hun
pooten te konnen zuygen, en daar door het leven te onderhouden; want het is zeker,

dat dit dier zyn voedzel moet hebben van den taeijen flym , die het by zich heeft. In

't jaar i<><>3- heeft een zoodanige Trochm na een geheel jaar op Sluitens noch ge-

leeft.

I V. Trochmquartus, is klcinder dan de voorgaande, en neigt wat naar de gedaante van
Alykruiken, want de tip is wat verheven, en de mond ftaat niet onder, gelykaanden
voorgaanden , maar wat ter zyden ; liet dier heeft een dikke en als dubbelde lippe aan
den zeiven, waar door den ingang nauw blyft ; het heeft de grootte van een kleine

fchelling, met ronde gieren , en is bezet met grove korrelen , bleekrood, met groen en
grauw gemengt, binnen een weinig paerlemoer, en een dun langachtich fchildje. Wy
noemen dezen foort , diklip , dat is , Labeonem.

Alle foorten, behalven de derde of Tapoefche , .zyn bequaam tot fpyze, doch men
moet ze wat lang kooken ; om ze te krygen , moet men de huysjes in ftukken flaan

,

want zy trekken zich zoo verre innewaarts, dat men ze anders niet kan uitnaaien.

Dit zyn de foorten van 't eerfte hoofdgeilacht, die paerlemoer van binnen hebben.
Ook vind men noch eenige Quisquilias , dat is, fchorri morri, of klein hoedje tot dit

geüacht bchoorende, dewelke ik niet waardig achte te befchryven; maar de Lief-

hebbers moeten ze evenwel hebben, die hunne Kabinetten met allerley foorten wil-

len voorzien. Dit moet men mede van alle de volgende gedachten verftaan , die haa-
re Sgtsfuitiu hebben, en van my niet aangehaalt zyn.

Trochns, ^ToWmvandenSehryver,
,
worden byonsVytmMcn, ^««/Bagynedrollcn, imcttlit. Ilygeeftons

maar vyf afbeeldingen, die af deplaét XXI. worden aangewezen, met letters A.B.C.D. en li. de andere heeft by
met nodiggeacbl te bef bryven

;
doei

, »/a> IV» Md. 'er onsgeene vertoont dan Jmbeinnecfcbe , daarom hebbenwy md'ii le-
MCbt

,
temgt, en voor al de bejle (hier nevens van andere plaatzen te vertoonen: zie op dezelve plaat XXI. AT. t is

eene uitmuntende hehtbrmne van Meur, met cenen dunnen witten band daar om heene , bellaande alle mtfyne u;t-
tepaereltjes N. 1. i, een andere en hoog,, getopt metfcherpepunten; isblauw, oran,een bruingebandeert.
lelterA. doch,, aan zyne naaden of voegen rondom geboibell. JV.+ i, van dezelvegedaante , doel, „, plaats van kolem-
de vlammen,, ze geplekt, groen, roedenwit.N ; .heeft verhevenegeknobbelde kringen , en is roodrnuutoeptekt N 6 is
flatter, dochjpu, gct.pt ze heeft roode en witte vlekken. N.% is hooger getopt, en heeft mzynenomloop Lteien Afgol-ven ,,br„n en wit gekoleurt.N.H. „ eendiergelyke , doel, flauwer gekartelt. N.

,J.
en 10. LmgM van koleur , maar

verfch.ten van gedaanten en knobbelen. N.i\. is een heelfyne geftreepte , brum en grauw''geplekt van kolen, ', doch
dezefehlafgenomenzynde, heeft ze eenfaerlemoer

,
Jcboon blaauw , roodengroen, xvcertchymi I an a'te deze die pira-

midaal zyn munt u,t N. 12. zy ,s Carjlanje brum, rondom fy» en gelyk geftreept , ,s heel teltzaam
,
en, 'om Lnc

gedaante, de AèClon genaamt.. -..

Horden
by de Bee-
ren verge-

leken.

Vier-

de foort. .

Haar ge*

d.tanle,zie

de plaat

JV.XXI.
letter ü.

Zyn alle

eetbaar be-

halven de

derdefoort.

Daar zyn
noch meer-

derfoor-

ten , docb

metwaar-
dig geacht

om te be-

fchryven.

XI. HOOFT DEEL.

Cochlea njahatst ; Bia TsjonckiL

~W~ ~JT Et derde Hoofdgeilacht van de eenfchaalige hoorentjes begrypt de valvatas
I 1 Jive femilitnares , die de gedaante van een kleine Alykruike , en tot haar

M M dekzel een halve maanswys fchildje hebben ; daar de voorige een rond fchild

hadden
,

't welk aan de gekookten zich niet intrekt , maar ter zyden afwykt

;

zy worden in 't algemeen by de Amboineezen genaamt, Matta tahettul, {Jfonte aperientei]
om dat het gekookte vleefch met het dekzel licht uit te neemen is. Zy zyn tweederlei,
gladde en geftreepte ; waar van wy de gladde in dit hoofddeel befchryven , beftaande in

deze volgende foorten.

I. Vahata Uvis prima jive vitejlus. Neerd. een 'Dooier, is een ronde Alyknük met
de fpuzen niet verheven, glad en dooijer geel , zoo dat men ze voor een dooijer van

K. Z ppn

De Co-
chlea val-

vata , be-

fthreven.

Waarvan
tweederlei

foorten.

Eerfte

foort. X,it

haar gc-

j'
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damte op een ey zoude aanzien , indien ze niet aan den onderften gier in een rye eenige witte

N^XXU. oogjes hadde , die. haat verzieren ; van binnen is ze glad en fchoon wit ; het dekzel

letter A.
[ s cen halve maan , van buiten zoo wit cn glad , dat men het voor een {hikje wit por-

cellein zoude aanzien > doch de kanten zyn wat gekartelt en gezoomt; dc binnen zy-

^ de is vaal > waar mede het aan 't dier hangt , en 't fluy t effen op den mond , zoo dat 't

zelve ge- dier het niet kan intrekken. Zy word weynig gevonden , meelt op gemengde ftranden van

twrd. groove kaifteenen en zand , op de kult van Hitoe.

z Soort. 1 1. Vitelltts pallidus > is wat grooter dan de voorgaande , van verwe doodblcek , dc

mond heeft beneden een uitfteekenden hoek ; het lchild is mede wit, maar in verre na zoo

mooi niet als het eerde , aan de boven zyde met diepe vooren doorgeploegt : men noemt

ze de Joode.

3 Soort. III. Vitellus comprejjus , deze gclykt beft naar eenen leggenden dooijcr, want hy

gïdJZZ is platter dan de voorgaande , glad, leververwig, zonder ipikkels; demondlangachtig
of dezelve j-ma ] mcr ccn jun donkcr bruin fchildje.
plaat, lel-

'erB. IV. Valvata quarta> heeft de gedaante van de cerfte , doch kleinder, behalven dat

Zietor de mond aan den onderften hoek wat uitloopt , over 't geheele lyf is hy wit , maar

langs het midden van de gieren, in een en zomtyds twee ofvierryen met zwarte drop-

pen gcfpikkelt ; het fchildje is uit den grauwen wit , en langs de kanten gegranuleert.

Een kleinder foorte hier van heeft over het witte lyf 4. of f ryen zwarte ofzwart brui-

ne droppen , en word daarom Canrena lima genaamt.

1 Soort. V. Valvata quinta > heeft dezelfde gedaante, maar is over 'r lyf donker grauw ofle-

Zie letter
vervcrwjg mcc witte banden langs de gieren , doch de mcefte hebben maar een witte

band; het fchildje is als aan 't naaft voorgaande.

6 Soort. VI. Valvata fexta , is kleinder dan alle voorgaande, donker leververwig, zonder

E '
'T

fchildcring, en aan den mond zwart, waarommen ze zwartmondjes noemt ; het fchildje

is mede fteenhard , vuilwit en gegranuleert.

1 Soort. VII. Valvatafeptimafive albttla, heeft weynige gieren , de punt wat verheeven , met
^ie later

££n wyden mond , daar een donker bruin of honigverwig dekzel opzit , dun als een

Van deze hoorne blik ; dc mcefte zyn fpicrwit. Een ander foort heeft alleenlyk aan den mond een

Joortm. zwarte plek. De derde foort is ronder en over *t geheele lyf oranje geel met diergclyke

dekzels. Deze Albnlic worden in 't byzonder by de Amboineezen genoemt ljfipaleffu >

dat is, die meer vleefch hebben dan ze bergen konncn, want ze kruipen met zooveel

vleefch daar buiten, dat men onmogelyk zoude achten, 't zelve in haar huys te konncn

bergen , 't welk ze echter noch al konncn intrekken , en den mond fluiten met dat

donker bruine blikje.

8 Soort. VIII. Valvata oClavafive tennis , is kleinder en dundcr van fchaal dan de voor-
ieletter ^ande a/éula , ook ronder van lyf, zommige zwart, zommigevaal, beide met witte

flangetjes gefchildert.

9 Soort. IX. Valvata nona five Cothica , is klein , rond, van maakzel het zwartmondje

gelyk ; aan de kanten van den mond een weynig purperverwig of paers , over 't lyf

wit , doch vol vaale Charaftcrs , als of het oude Gothifchc letteren waren ; ze fluyt

Dezealk den mond met ccn wit porcelleinachtig fchildje ; men noemt ze ook Biafaraffa Kitjjil, tot

liJé-'^' onderfcheid van 't groote, 't welk de harp is. Alle deze Valvatee hebben een hard taai

kwaam. v ieefcn , en worden tot de koft niet gezocht , om dat ze cen worgende kracht hebben.

10 Sam. X. Valvata decima fiitviatilisfive rubella. Maleits Bia mattacou , dat is, roodoog;
Zielener jeze ^]y]cruijc groeit in de zoete rivieren , daar dezelve in zee loopen , en aan haaren

j£"<r mond gladde klippen hebben ; of op zoodanige fteenige ftrandan , daar zoete wellen

groeit. uit den grond komen , gelyk men 'er veele heeft by de wortelen van Mangi mangis.

Zy heeft het fatzoen van gemeene Alykruikcn , dun van fchaal , buiten zwartachtig

endoodfeh, met cenen wyden mond, die aan de kanten ros is , waar van ze den naam

hebben j het fchildje is mede halve maans wyze , glad en blinkende, boven met een

uitfteekend hoekje als een tand , met zwarte en roflè vuilgeele aderen , die met den

boch-
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bochtigen kant paralleel loopen , in degedaante van een agaat, glad cn blinkende. Men
vind ze aan de hardachtige en roode fteenen kleeven , gelyk de VatelU , doch 't is licht

haar daar af te trekken; op haaren rugge is ze dikwyls bezet met zoo veele vuilwitte wratten Heeft

als korrelen, dat men de fchaal qualyk bekennen kan , het geen haare Jongen zyn, die^r
/^"

e„
daar op blyven zitten , en daar aan vaft befterven ; en als men ze in (tukken drukt , vind «p rug

men alreeds een flymerig diertje daar in. Deze is daarentegen bequaam tot de koft, ~'"™„d

en zoet van fmaak , word ook ten dien einde op de markt te koop gebragt , men "'TlP*:

vind ze aan den mond van groote rivieren in redelyken overvloed , doch met zoo-

danig een onderfcheid, dat de rechte roodmondjes groeijen aan harde en roflê klippen,

gelyk op Hitoe , waarom ook de geheele ftrand van diergelyke fteenen en Alykruiken Mat-

tacoii bygenaamt is. Maar die men in moeraflige rivieren vind , al hangen ze mede aan har-

de fteenen, hebben weynig of zomtyds niets roods aan den mond , dewelke'echter zoeter

vanfmaakzyn. De voorfchrevenejongetjes, wat grooter geworden zynde , verlaaten de

fchaal van de Moeder , en kruipen aan de klippen. Men vind 'er ook, waar aan dezelve

wratten afgewreevcn zyn , nalatende veele geele kringetjes, die haar dan verzieren. Men
vind ze ook in de kuilen van harde roodachtige aarde aan de oevers van rivieren.

Cochlea valvata, hy ons worden die Slekkc hoorens genaamt ; de Scbryver geeft ons eenige afteekeninien verbeeldt op

de plaat XXI. en met letteren aangewezen. A. ts de eerjie (hort, van de id' is geen afbeelding, maar de 3*'fovrt is te

Zien by letter B. de 4* by letter C. de ƒ* by D. de 6^ by E. de by F. de 8*' by G. de ontbreekt , doch de \cA*
is met letter H. aangewezen; xvaar by wy noch twee uitmuntende voegen als N. i. en N, z. van welke N. I. ook
maar alleen bekent is.

XII. HOOFTDEEL.
Valvata Striata : Bia Tsjonkil.

DEze Valvata: hebben mede een halve maans wyze fchildje, maar zyn over de DeVah

geheele fchaal min ofmeer geribt of geftreept , beltaande inde volgendefoor-j%"la
ten. zynde 'de

I. Valvata ftriata primaJive alpina , iseenzeermooijeAlykruik, zonderjió"
d'

een verheven tip , maar met een wyden mond cn een dikke fchaal , die boven op pas }'"" *"
kennelyk geftreept , maar met zwart aardig gefchildert is , alsofhet verwarde takkebof- ƒ«« l"-

fchen, of een wild gebergte was, gelyk men in de Landkaarten, de Alpes ofander groot "r/72'"'

gebergte, fchildert; de mond heeft een dikke lip, aan de kanten lichtgeel; het fchildje
-^jj

is lichtgrauw , blinkend, fteenhard en gcgranuleert , cn aan den bovenften hoek met letterï.

een uitfteekend tandje. Men heeft hier van 3 veranderingen; de eerfte is de voornoem- Va» deze

de rechte Alpina ; de tweede is ronder en bultiger , dieper geftreept en vol zwarte fa^'^"
ftrppeltjes, waar van men geen figuur kan maaken , waar door ze echter zwart fchynt ; de
derde heeft fpitze zwarte bergen, die men daarom fpitsbergjes noemt, enisfehierniet

geftreept.

II. Valvatafecunda fivefafciata , is de voorige gelyk, behalven dat ze , langs de De ifiere.

gieren, een, twee, of drie roode banden heeft , zynde het overige gefchildert als voo- j£
efewr

ren. Zy word weynig gevonden, en meelt op Voelarm of andere Bandafche Eilanden

,

waarom ze ook Voelorontjes genaamt worden.

I I I. Valvata tertia undulata , is wat ronder of bultiger dan de voorgaande , en De ^fiert.

merkelyk geftreept of langs de gieren gevoorent, en aan de kanten van den mond een Zj' u,lcr

weynig getand; de fchaal is gefchildert overdwars met zwarte wateren, waarom men
ze Camelottjes noemt ; zommige hebben in plaats van zwarte , geelachtige wateren }

de mond en het fchildje zyn als aan de voorgaande , doch haaren tip fteekt wat meer
uit , en eyndigt in een korpe fpits j aan den mond hebben ze ook niets geels , maar
zyn vuilwit , ze heeft aan dezelve een breede lip, die fchuins afvalt naar binnen toe.

K 3 Alle
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Alle dc voorgaande foorten worden eigendyk in 't Malcitfch Bia tsjonckil genaamt»

i« vir- als of men Peutcrtjes zeide , om da: men het vlecfch uit de gekookte met een fpcldc

'tiulm
uitpeuteren of uitnaaien moet; wy noemen ze in 't Latyn Valvatas f/riatas > in'cAm-

E" boinfeh op Hitoc > blatta Cahettuï, dat is, die haar Matta offchild van zelfs openen,

^wZTiy als zy gekookt worden; men vind ze op zoodanige ftranden, daar grootc klippen in

"~}"iid°T'
het zand uitftcckeri, want by leeg water , fchuilcn ze in het zand , maar als het water

wad: , kruipen ze daar uit, en hangen aan de holle klippen , zy zyn van dc befte tot

fpyze, hebben een zoet vlecfch , en gcevcn daar by noch een goed fop. Dc mceftcen

de befte vallen in de Bandafchc Eilanden ; men vind ze ook aan den hoek van Nujfani-

ve en op Outoemoerij. Die men tot rariteiten bewaaren wil , moet men niet kooken , want

daardoor verblceken zc, maar va.i malkander op een plaats leggen , dat zc den anderen

niet raaken , ook moet men 'er geen zoet of regen water laaten op komen , maar haar

droog laaten uitrottcn.

Df 4 IV. Valvata granulata, deze is wit van fchaal , maar doorgaans met ruige wratten

/«'r m" °'
r

korreltjes bezet , die in ryen (taan , en tiifl'chen beiden langs dc gieren vooren maa-

Vm Jat ken . dc mond is zeer wyd , met een grauwachtigen gcgranulecrdcn dckzcl i tufl'chcn de
z_v» 3>«r-

korrc j t
j
es (: wrattcn z;et mCr. aan de verfchc ccnige korte borfteltjcs, waar door ze als

met zwart gefpickelt fchynen. Een tweede ibort hier van is kléinder , vuilwit of fchier

grauw, noch ruiger aan de wratten dan dc voorige, doch mede diep gevoorenten zon-

der glans ; de cerfte word zelden gevonden ; de tweede heeft men op Amboina by de

rivier Wcynitoe , omtrentde wortelen van dc Wakkatboomcn. Hier by behoort dc kleine

vuilwitte ltrand foorte, overal in den Amboinfchcn Inham gemeen.

Diifijort. V. Valvata fidcata nigra , deze is diep gevoorent met uitftcekende ronde ribben,

>""r

7wait van fc]laai en mofchachtig , maar als men ze zuivert, komen 'er witte ftreepjes

op de ribben voor den dach , waar door ze gcfpikkelt worden , doch altyd blyft het

zwartte meefler, deze voorens maaken den kant van den mond ook gekartelt; het fchild

is zwartachtig, aan de buiten zyde gegranulcert met zoodanig een tand als de voorige,

llmrlm- en haaren tip ftcekt ganfeh niet uit. In 't Amboinfch wordzc genoemd KirnaAhoeffen*

dmigbaJ om ze ^ fe vee | gegeeten , mocyclyk is voor die den hoeft hebben , en een kleine

jeuking in de keel veroorzaakt.

De 6 VI. Valvatafidcata alba , is kleinder en ronder dan de voorige, meteenen uitftec-

^°rt' kenden tip, wit van fchaal , ofmet een weinig rood gemengt, meeft zonder fchildering

,

Uaarfc- doch zommigc hebben over den rugge weinige zwarte flipjes ; delipiszeerdik, enheeft

aan den voorllen kant eenige uitftcekende tanden, waardoor dc mondzeernauw word,

en een klein 1'childje, als een fluk van een nagel , vertoont.

Di 7 VI I. Valvata compreJJ'a , deze is fchier niet dan mond , van vooren breed en fchie-

Jf** lyk met fmallc gieren tocloopende , zonder ecnigen tip , uit den ronden wat plat ge-

drukt; de fchaal is buiten een weinig gevoorent, met brecdc platte ribben daar tuflchcn,

uit den zwarten en witten gefchildctt met ftreepen en plekjes ; de mond , die haer

ook omvangt of beüuyt , is nauw wegens dcfzelvs dikke lippen.

D,S VIII. Valvata minor , onder dc guisquilias van dit geflachte behooren de Valva-

t£ m'mores , die men over al aan de kanten van'twatervanverfcheiden gedaanten vind

,

(tafrr alle niet veel grooter dan de nagel van een vinger. De mooifte daar onder hebben 't

fatzoen van de bovenftaande eerfte foort , doch zyn dunder van fchaal, en naar pro-

portie wyder van mond , op den rugge effen, en met zwarte takkebollchcngclchilderr.

De tweede is platter , diep gevoorent en zonder glans. De derde is effen van fchaal,

van koleur eenparig, lichtrood of geel. De vierde is ook effen van fchaal ,
maar verziert,

met verfcheiden banden : Deze alle zyn gemeen op Hitee , daar het ftcenigc ftranden

heeft, maar in den Amboinfchen Inham onbekent.

Dc- 9 IX. Valvata fpinofa : Néerd. Rivier doorentjes. Dit zyn doorenachtige Alykruikjcs,

fgJwrf. die men niet in zee, maar in de rivieren vind van tweederlei foorten : dc groorftezyn

veplMt, ais ,jc na„el van een duim , aardverwig en doodverwig van koleur, langs den bovcn-
fr«wO. & °

kant

i-erfcbeide

fuorteu

l>egref>ett.
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kant van de gieren mee ftompe doornen bezet ; men vind ze omtrent de uitgangen van

de rivieren , lelyk en ongezien , doch goed om te kooken : de andere zyn veel kleinden

als de nagel van een pink, zwart, dun van fchaal > en ook met fcherpe ftyve doorentjes

bezet ; zy zyn in alle rivieren gemeen , alwaar ze op de fteencn zitten , en de voorbygangers Waèr%f

niet weinig qucllen , want, als men op zoodanige fteencn trapt, dan blyven ze metf^°j^
w

haare doornen in de voeten fteeken. Men gevoelt ze meeft, als 'er by droog weer een

fchielykc regen valt. Zy worden op 't Amboinfchgenoemt Hehul.

Cochlca flriata
,
zyn voor '/ mcerendeeh dc voorgaande gelyk , doch verfchillen daar in » dat zy verheven gejlrecpt

Zyn. Van deze en de voorgaande zyn veele foorten , waar van zommige Witmoildige llckhoorcn's, en andere Maan
hoorcilS genoemt worden, om dat zy binnen in den omtrek van hunnen mond een halven witten kring hebben, in welken

men dc gedaante van een 'halve Maan befpciirt. Op de XXI. plaat > by letter I. Jiaat verbeeldt de cerfïefoort, en by

letter K. de 2dt . by letter L. de 3A. de 4* by letter M. de by letter N. de 6*1' 7* en 8/'f foorten zxn niet ver-

beeldt, doch de 9* by letter O. dus verre die van den Schryver. Deze volgende z,yn wegens hunne zcltzaamheit van
eni hier by gevoegt. AT. 3. is de rechte Maan hooren, waar van'cr weiniggevonden worden. iV.4. is ecniA* foort: de~

Ze beide zyn zwart en wit geplekt- N. f- is een foort, wit en zwart met Oranje banden. N. 6. is een 4
rff foort^

bruinwit en zwart gevlekt. JV. 7. is een f
dt foort , zwartgrauw en wit gebandeert. en M. 8. is een rechte wyd-

mond , zwart en wit geplekt. Meer foorten zonde men hier konen by voegen j maar vergenoeg u met dc alderbejié te

zien.

XIII. HOOFTDEEL.

Caffides tuberofa : Bia Cabefette.

HEt vierde hoofdgeflagt van de Eenfchalige , begrypt die de gedaante van DeC r
ftormhocden en gemeene Hekken hebben; en eerftelyk de ftormhoeden , '«fora-

die wy verdeden , x.mCaffidestuberofas, z.Verrucofas, $.Lteves, '4,. Mu-vn?
1"'

rices. Caffls tuberofa , of gebulte ftormhoed , heeft een gemengd fatzoen %mar *"*"

van een flekkc , en een Voluta, want het hoofd is breed met veele kringen ofgieren in
4 ^°°r""'

malkander loopende, gelyk het hoofd van een Voluta,, maar het lyfis groot en bultig,

als een Cochlea ; alle hebben ze een lange fmalle deur of mond, daar van de buitenfte

kant buitenwaarts is omgewelt , of dik gezoomt ; den mond fluiten ze niet dicht , want
ze hebben maar een langwerpig beentje , of donkerbruin en dun fchildjc, 't welk ze

zeer diep intrekken , zoo dat men het niet zien kan. Zy beftaan in de volgende foorten.

I. Caffls tuberofa prima Jive Cornuta. Neerd. Gehoorende ftormhoeden of'OJfekoppen , De ,erJ!i

deze zyn de grootfte van dit geflacht , van tweederlei gedaante, doch met 'er tyd in-^fj;
z
-r
"~

een komende ; want zoo lang zy noch niet grooter zyn dan een oftwee vuiftcn , heb- Ww'
ben 'ze aan den kant van den bovenden gier veele ftompe hoorens, tcwecten, 1 1 en^zTflyt
X 2 aan eenen halven omloop , want het overige is bedekt met den mond ; de voorfte l'u'™me ->

zyde, die wy het hoofd noemen, en daar ze op 't breedfte zyn , maakt de Voluta ofN&ïlt
krul , daar men de gieren in malkander ziet loopen , en eindigen in de midden met een '"d'Jivc
korte fcherpe fpits ; van dit breede hoofd loopt de bultige rugge allenxkcns fmal toe v"da'

tot aan 't voorfte eind , 't welk zich opwaarts kromt als een ftaert; dit eind noemen v&.

wy, ten aanzien van den hooren , den ftaert, maar ten aanzien van het dier , is het zyn
hoofd; want door dezen ftaert, die van binnen hol en naar vooren geopent is , fteekc

het dier zyne tong uit; de rug heeft noch 2 ryen met ftompe bulten, en de geheele
fchaal is met korte groeven gegraveert , doorgaans vuilwit , hier en daar met zwart-
achtige of donkerbruine plekjes ; demond, als gezegt, is lang en fmal , heeft aan den
buitenften kant een breede lip , die aan den binnen kant met ronde tanden bezet is

,

en voorts uitwaarts omgewelt; de tegen overftaande lip, aan den hooren zelf, loopt breed
uit, en beflaat fchier den geheelen buik , is zeer glad en blinkende , gelyk ook de bui-

ten lip en de geheele binnenfchaal , uit den witten naar 'tgeele of vaale trekkende; het «,„
overige van de buitenfte lip ziet menop verfcheiden plaatzen aan de deure van de Voluta , aan i""''-

waar door blykt, dat deze hooren groeit door aanzettinge t' elkcns vaneen halven gier,.

dewelke
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in ' ver-
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dewelke dan over de voorige lippen overgaande, moet het dier noodzakelyk, dooreen

ingeboorene doch wonderlyke eigenfehap, al hetgeen, dat hem in den weg tegenftaatj

J%er-d'
wec'erom konen wech ruimen en nederleggen. Dit kan men klaarlyk zien , als men de

rmdaar hoorens in ftukken (laat, wanneer men aan de binnenfle gieren niet dan kleine over-

Mjifzelfs van de oude lippen ziet, die echter klaarlyk aan de buitenfte voluta befpeurt

worden; cn dit moet men mede verftaan van alle de volgende horentjes dezes gcllachts,

inzonderheit van den Murex aculeatus. Als deze hooren nu zoo groot word als een

mans hoofd, dan heeft hy zoo vcclc kleine bulten nier meer, maar allecnlyk vier of

vyf uitfteekende ftompc horens ; aan den bovenden omloop , gelyk de ftompen van

de eerft uitkomende horens aan een bok , blyvendc de voorige mindere bultjes noch

d!''dvT
a ' kcnnelyk aan de binnenfte omloopcn van de voluta ; de buitenfte lip is als dan zeer

zeer zei- dik en breed uitwaarts omgewelt , en daar achter met brecdc zwarte ftrcepen ; de bui-

fctd:p tenfte fchaal is zonder glans, doch zuyver en mooi gcfpikkcld-j maar hebben dat ge-
fevmdm

forck ,r at zc dikwyls met zecgruis bewallen cn ganfeh dood xyn , te weeten, zooverre
worde». J 3

j " n 1

zy met den ruggc boven het zand uirfteeken, want zy leggen voor 't meefte deel in

't zand bcgraaven ; dit zecgruis vreet ook zomtyds zoo diep in , dat zc gaatjes en

kuyltjes in de fchaal maaken, en de horens zyn dikwyls wel half uitgevreeten. Het

dier heeft een dun taai vlccfch , van vooren bedekt met een langwerpig dun beentje,

honigverwig en wat getand, een klauw van ecnen grootcn vogel gclykende.

Haar ic- Haar naam in 't Latyn is Cajfis Cornuta. Ncerd. Cehoorende flermhoeden of Offe-

r? koppen. Maleitfch Bia Cabefette en krang boekoe. Amb. llubuffiita , van de zelfde bedui-

fiheiaen dcnillè. Boetons Tandaca. Men kan ze niet wel onder ccnitr bekend gedacht van dc
taaien.

, t
oude naamen brengen, doch met den Murex zouden ze ten naaften by wel over een

komen. Ik bcvinde wel dat d' Aporrhais van Ariftoteles by zommigen op deze manier

befchrevcn of afgeteikent word; doch dcwyl d' Aporrhais , volgens zynen naam , eene

groote Ilckke is, die, als ecnen klompigcn fteen, van de klippen afhangt, als of ze

daar op druypen wilde; zoo kan het onzen ftormhoed niet zyn, dien men anders

niet vind dan in 't zand bcgraaven, zomtyds geheel, zomtyds met den ruggewatuit-

Waar de- fteekende. Men vind ze op vlakke zandige ftranden , in de Liafferfche Eilanden , in-

vmdtu zonderheit op Oma voor Haroeko. De Inlanders leggen ze zoo geheel op kooien

,

worden.
j-,rac£erl zc , en flaan de huydcn in (tukken, om het vlcefch daar uit te haaien. Die

men tot rariteiten bewaaren wil , moeten geheel onder het zand uitgcgraavcn , en van eea

middelbaare grootte zyn , want deze zyn zuyver van fchaal , en de zwartbruine plekken

En lm- vertoonen zich door 't boenen ; anders als 'er noch wat dun zecgruis op zit , moet men

ftHxn ze eenige dagen in den regen leggen, met zand fchuuren, en met fterk water overftry-

«•aatt.
j.en . ^och a ] s (jan moer 'cr geen yleefch meer in zyn , want de flym van 't dóode

vleefch , daar uit loopendc , bederft den fchoonen glans aan de ondetfte zyde , 't welk

men dood noemt, en met geen konft te herftellen is ; en dit moet van alle gladde ho-

rentjes vcrlfaan worden.

cji"°ra H Cafjïs rubra. Roode ftormhoed; dit is een raar (lach en word weinig gevonden,

tra. v kleinder dan de voorgaande , omtrent 2 vuyften groot ; de •voluta met haarlpitzepuylt

daanu of
wat meer uit, en de rug is bezet met ronde, en niet hooge knobbelen, tuffchen wel-

kc de fchaal met korte groeven en ribben verciert is, zwartbruyn en rosachtig, gefchil-

letierB. dert als de veêren vaneen hoen ; de buyk ofdemondis rood, als rauw en bloedig vleefch,

gclyk mede de binnenvlakte, aan den eencn kant van den mond, ook omgekrult is;

het vleefch van 't dier trekt ook naar den rooden. Men vind ze mede in 't zand bc-

graaven, gelyk de voorige met den rugge zomtyds wat uitfteckende , dewelke dan zoo

IVaarzy verre begroeit zyn , zoo dat ze niet fchoon gemaakt konen worden; maar die men onder

"hotidtn. 'tzandvind, zyn doorgaans (choon , glad en blinkende; menvindzeweinig, enfehier

alleen op de Eilanden Manipa en Bonoa, waarom ze onder de voornaamfte rariteiten

gerekent worden , men vind ze veel op Bocton , en worden van de Maleijers zeer ge-

zocht om 'er bonte arm-ringen van te maaken.

III. Caf-
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III. CaJJis pennata, is een medefoort van de naaft voorgaande; heeft geencknob-
foort.Cafftt

'ennata.bels over den rug, behalven eenige korter aan den bovenften gier; de mond heeft

geen omgekrulden lip , maar eindigt met een enkeldc fchaal ; de buykis zoo rood niet , maar ^'^f'
vaal; doch de rug is mooijer gefchildert met zwart, bruin, en wit, gelyk hoender letter C.

veeren , of gelyk het gemarmelt papier , 't welk men Turkfch noemt. Zy worden zoo

zelden gevonden, dat ik 'er in mynen geheelcn tyd maar eene bekomen hebbe , diemy

van Cerams noordkuft gebracht is.

IV. CaJ/is ajpera. Ncerd. Jleeietige Kasketten. Deze is niet veel grootér dan een ey , De 4.

over 't geheelc lyf donkergrauw , en bezet met veele fcherpe knobbeltjes , die ftompè"^^».

doornen gelyken , en daar tuflehen noch veele rimpelen en groeven , zynde de fteekclige „êdavZ
tandenmede aan de gieren van de Voluta te zien , die wat uitpuilt; achter hebben ze geen byletterD,

gekrulden ftaert, gelyk de voorgaande Kasketten, ofmaar een klein beginzel daar van

;

de mond heeft ook geen omgeworpen of omgekrulden lip, aan den buitenkant evenwel

een weinig getandt , en de zyde daar tegen over is glad, effen ; en lichtgeel. Het dier

fluit den mond met eenen langen fmallen nagel , dien men voor eenen Unguis odoratus

zoude houden, doch is niet gebruykelyk. Deze foort is in Amboina zelden te vinden; Ifari*

de mooifte komen van de Tukabeffifche Eilanden , by zyden Boeton gelegen. Een vonden''

Hechter flach valt op Cerams zuidzyde , omtrent Kellimoeri. Men vindt ze ook op de u"rdm-

weftkuft van Samatera.

Caflides tuberofe, zyn by ons genaamt Stormhoeden. De Schryvcr geeft om eenige afbeeldingen , die wy'bier op deplant
XXIII. met letten aanwyzer. ; alhoewel die by letter G. eerder onder de Voluta, hier »a befchreven , behoordegeficlt
te zyn: doch wy zullen van des Schiyvers verdeeling niet afivyken. De eerjle foort jïaat verbeeldt by letter K. De
tweede by letter B. De derde by letterC En de laatjïe by lettcrD.N.l .is die gecne

,
dtcntvy Stormhoednoemen : Hy

word ook dc gebreide Stormhoed of Hoorn genaamt
,
wegens zyne kleine kartelen , die by over al heeft. N.l. is een andere

foort, bruin gevlamt en weinig gcknobbelt ; is heel ongemeen. N. 3. een andere foort met fyne en fcherpe kartelen ; en
N. 4. heeft ronde banden over zich heen leggen, die eenigzins bruin gevlekt zyn.

XIV. HOOFTDEEL.
Casjides Vermcofa : Timpeitjes,

Dit flag van hoorentjes beftaat fchier uit enkele knobbelen, gelykende zeke- DeCajf,-

re kleine en geknopte glaasjes , Pimpeltjes genaamt , waar uit men brande- J^JJ""
wyn drinkt; men kan ze niet wel onder zekere foorten brengen, om daxfehreven.

fchier ieder Eiland een byzondere heeft ; derhalven ik maar de volgende en

meelt bekende zal voordellen.

I. Verrucofa prima Jive Ceramica, is de grootfte van dit gedacht , meteen uitfteekend
^afie

hoofd , gelyk een Turbo ; het overige van de fchaal geformeert als een Murex. Op de
^"'Jjj'

gieren ftaan 7 uitfteekende knobbels , als ofhet ftompe doorens waren , die ook de gieren te «p de

tot den tip toe vervolgen, en dan ftaan'er noch andere mindere op den rug, en daar-xxiV.

tuflehen met plooijen; aan den ftaert hebben ze geen krul, en geen omgeworpen lip; ItfrA.

de fchaal is van buiten doodfeh , aardverwig , en aan de knobbels zwart , voorts zeer dik

en hard, als of het een knobbeligen fteen was; aan den mond zyn ze vuilwit, en het

dier fluit den zeiven met eenen langwerpigen Unguis, donker honig verwig, en tot

reukwerk eenigzins dienende. Men vind ze op Cerams zuydkuft, daar de ftranden vol J^f"
kleine zwarte fteenen zyn. vonden

II. Verrucofa fecunda heeft de grootte vaneen hoender ey, aan 't hoofd zoo uitftee- De 1'

kende niet, gelyk de voorgaande, maar beter de form van een Voluta uitdrukkende ;{™
r

j;^(

aan de gieren ftaan 8 knobbels in eenen omloop , brecder en ftomper dan de voor- XXIV.

gaande , aan de eene zyde met een keep , als of ze t' faamen geweldt waren ; het overi- beeidTby

ge van den rug is met korte doornen bezet, en met ribben tuffchen beide*n : om- it^tkr^-

trent de duit worden dc doornen al weder grooter , en de fouit is zonder krul ; de verfihei-

T , . denlhcit

L lip
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ir.-r.ltr lip is cnkeld dik en wat gekartelt; de koleur is doodièh » blcekwit, maar de doornen

tt,"'' zvn zwart, mccrcndccls met zeegruis zoodanig bedekt, dat ze befwaarlykzyn omfclioon

te maaken; andere zyn dunner van fchaal en aan den mond met halfronde löliubbcn,

't welk de Jonge en halfwafle knobbelen zyn; een derde foort is platter van hoofd,

fchier als een rechte Foluta, en witter van fchaal; een vierde foort heeft den tip wéér

wat uitfteekender, de doornen kleinder doch Ipitlér, aan den mond zwart gclyk ook
Enwaar de meefte fchaal is. Alle deze foorten worden gehouden voor de gemeene Pimpeltjes.

i'a
g
uTr-~ mKC^ bekent zyn en op allerlei ftranden vallen, doch meeft die met Ichcrpe kraal-

dm
' fteenen vervult zyn, inzonderheit op het kleine Eilandje Nuffaanan , of het Duyven

Eiland, tuffchen Amboina en Ona gelegen; haaren Unguis kan men tot reukwerk ge-

bruyken. In 't Malcitfch noemd men ze Bia papuuia.

De 3.. III. De derde foort heeft een breeder hoofd, van buiten wit en krijtachtig, met

"SS/*?" ftompe knobbelen , en daar tufichen rimpelig; aan den mond wit met een weinig geel
fUuuleiur Qf paers gemengt. Men noemd ze Bandafchc Pimpeltjes , om dat ze 111 die Eilanden meed

vallen.

IV. Wydmondige Pimpeltjes, hebben het fatzoen van valvata, te weeten een wyde

l'Lr kf
mond, en een dunne kant; doch de fchaal is dik en doorgaans met ftompe knobbel-

IcttcrD.
tjeSDezet) die zoo zwart niet zyn als aan de voorigc. Deze vallen meeft op Leytimors

zuydzyde, en worden gegceten gclyk de voorigc , zomtyds ook niet , omdathaarvleefch

wat bitter is.

Def. V. Kleine Gcelmonden , zyn niet grooter dan een hazelnoot, met een zeer nauwen

ajge'ieekk en gefronsden mond, daar aan men geele plekjes ziet, op de fchaal krijtachtig, daar
tndiletitr zwarte knobbeltjes uitfteeken als ftompe doornen. Daar en boven is "er cene andere

foort, die noch kleinder is, en wyder van mond; op de fchaal taneyt, met weinige

Waarvan ftompe knobbeltjes. Deze noemt men bruine Pimpeltjes; doch deze beide hebben noch
mchmecr- mcer veranderingen, naar de verfchcidcnhcit der Eilanden.
derfoorte». t>

Ee*6, VI. Haairige ooren, deze komen de Bnccina nader, want zy hebben een uitftce-

Itddt'iy kend hoofd of tip , het overige van 't lyf is hoog of bultig, daar en boven geribt, en

epZpiaat
met I0n^e knobbelen bezet, en overal, doch meeft op den rug, bekleedt metftom-

XXiv. pe borftels, die daar vaft aanblyven al-worden ze gedroogtj doch aan de oude verlie-

fen ze allenxkens ; de mond is nauw en met wonderlyke kronkelen bezet , de gedaante

Deze van een oor eenigzins uitmaakende, met wyd uitgerekte lippen, die glad en blinken-

'ZToJren de zvn > daar het overige van den hooren ruig en doodfeh is; aan 't einde hebben ze

i
Wxarvati

een °PgeworPcn ^U*8 °f feert; aan de voorfte zyde geopentenhol. Een tweede foort

noch een valt wat platter aan den buik, en de ftaert gaat rechter uit; de rug is min knobbelig,
1 t°°n ' maar dichter bezet met zachte borfteltjcs als wol , die daar ook vaft aanblyven. Zy wor-

den weinig gevonden, en meeft op de kuft van Hitoe.

De 7. VII. Paddetjes, hebben ook de gedaante van een Buccinum , uit den ronden wat

Zver? gedrukt , met een kant aan de eene zyde , op den rug geftreept of gevoorent , mee

/T/^'g"
korte doch ftcekelige peukeitjes bezet, gclyk dc rug van een Paddc , van verwe vaal

;

mar die de ftaert is zonder krul , de mond wyd , met een dikke gekartelde lip. Deze vind men

umrden" omtrent den Amboinichcn Inham , omtrent het Kaftecl Victoria, in een flykig zand met

fteenen gemengt; worden in 't Malcitfch Bia Codoc genaamr.

Dei. VIII. Ranulte, Kikvorfchen, zyn fchier van dezelfde gedaante , doch korter en ge-

^rUutrti.
drongener van fchaal, achter uit met een ftaert, die een weinig opwaarts kromt ; de

t dezelve ruggen zyn mede geknobbclt cn gerimpelt, doch niet fteekelig , ook vaal en doodfeh van

bteltt. verwe; de mond heeft een dikke gladde lip , aan den buiten kant gekartelt. Men vind

ze byde voorige, doch zeldzaamer, en zy gelyken een Kikvorfch met ccnen ftompen

ftaert; hebben ook noch een verandering , die zeer klein is , ruig, rimpelig en kalk-

achtig van ichaal , met een recht opgeworpen ftaert, gelyk dc Meerkatten den haaren
Deo. j '

f„t zjr draagen.

t'ijï'fy"
^"ddekens, zyn ook een gemengd fatzoen van Buccinum cnCochlea> kortge-

letterL dron-
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drongen en hoog van fchaal , met uitfteekende ronde knobbeltjes ; vaal van verwe en

zonder ftaert; de lip des monds loopt fcherp toe en is gekarteki zy gelyken deknod-

den, die aan de fchaapen hangen.

Alle deze foorten en 'Pimpeltjes hebben een donkerbruin of zwartachtigen nagel > Alk dt-J

waar mede zy den mond fluiten , dien men , by gebrek van ander» tot reukwerk ^~ û,orjen

bruiken kan. Alle zyn ze aan den fchaal ruig, en zonder glans, met zeegruisen kalk be- °*&r
m

zet 5 zoo dat men ze niet zonder veel moeite mer veel fchraapen en fterk water kan gerekent.

fchoon maaken ; zy alle konnen onder de Murices gerekent worden.

Caffides verrucofei deze konnen wy onder geen eene benaming brengen, nademaal ieder by ons een byzondere naam heeft ^

die elk op zyn plaats zal aangewezen -worden. Van den Schryver zyn ons negen foorten toegevoegt, op deplaat XXIV.
met letteren aangeu'ezen. Die by A. is de getakte Zvvitfcrs broek, -waar by wy voegen N- l. die de Zwitfers broek by

ons geheeten word- De 2* foort is verbeeldt by letter B. De yt* by letter C. by ons genaamt de groote getakte Moer-
bei. De 4

rf' foort by letter D. De $
de foort by letter E. die -wy de kleine getakte Moerbei De 6*foortby leiter

F. van den Schryver genaamt Haairigc ooren, om dat haar buiten huid met haairtjes bezet zyn, doch -wy krygen die

meejlfchoon en zonder haair , waarom zy Oorreliezen , of Oorhorensgenaamt worden. De -jdcfoort is letter G. dezenoe-

men wy de Paddehoorn, ivegens zyne gedaante. De rlfl' foort ts verbeeldt by letter H. dieuyHoogfiamcn noemen. De
yd'foort by letter L onder welke foorten ook behooren de Schilpad Aaerten

, of Beddeteiken ; de eerfle benaming naar

zyn klein puntig fiaertje , en de andere naar zyne fïreepen of banden; van dezen zyn verfcheiden foorten, dochdebefie

zyn de dubbelde gerakte, met N. 2. en de gladde , met N. 3. aangewezen, waar van wy 'er een met Oranje ban*
den bezitten. N. 4. is een getakte bajlert foort. N. 5 en 6. zyn geknobbelde , doch die zelden voorkomen.

D

XV. HOOFTDEEL.

Caffides Laves flve cinerèi : Grauwe Kasketten.

Ene zyn rond en glad , van gemeene flekken gedaante > doch altyd met een DeCaf,-

uitfteekende tip , beftaande in de volgende foorten. yrfi^"'

I. Caffis Cinerea Ixvis , deze gewint de groote van een vuilt , doch is felg'™«-

gemeenlyk kleinder > rond en glad van rugge , behalven dat de bovenfte foort. Zie

gier eenige donkere voetfpooren van knobbelen heeft ; de koleur is afchgrauw , zom- lljjf^p

tyds naar den blauwen , zomtyds naar den vaalen trekkende; achter met een omgewor- ^^y'
pene en gekrulden ftaert , die wyt geopent is ; de mond heeft aan den buiten kant kmr aT

een dikke , ronde, en omgewelde lip, aan wiens onderfte hoek 3 of 4 fcherpe tan-

den ftaan ; de tegen over ftaande lip is vet uitgebreidt als een vlerk, zeer glad en blin-

kende , en daar achter ziet men een dikke naad , langs de lengte van den fchaal gaan-

de , zynde het overblyfzel van eenen ouden mond. Deze grauwe Kasketten groeijen Hoedi-

mede door eene toezetting zoodanig , dat haare oude lip blyft ftaan , en daar onder eene
"
r

l

^'je
"„""'

nieuwe dunne fchaal voortkruipt; dewelke alle hoeken en kanten aan de over zyde ont-

moetende, door de kracht van 't levende dier weder week word en zich nederlegt , wes-

halven men dikwils de oude naaden in den mond voelen kan , daar de nieuwe lip al over

heen geloopen is; en deze oude lip ziet men zomtyds over den rugge gaan ; de binnen-

fte vlakte is aan denJongen vaal enhalfdoorfchynend, aan den Ouden violet en glad; den

mond fluiten ze met een lang > dun, en donker bruin fchildje , tot reukwerk niet dien-

ftig. Zy hebben noch eene verandering van foort , daar de fchaal op den rugge rimpe-

liger is , en aan de gieren merkelyker tanden heeft , die wat fcherp zyn. Zy vergade- Wamur

ren in September, 20 en 30 op eenen troep, en leggen haare eijeren, de een na het XSfT
ander, doch by malkander, opdefteenen, ter diepte van twee vademen. Deze eiie- f»«»<-

ren zyn kort , getakt en bros , gelyk Alga Coralloides , omtrent een duim lang , digt •tfKlh

in malkander in de midden gekropt , boven op met een ftompe fpits , week , flymig

,

en licht bruin , omtrent zoo dik als zeilgaaren ; ouder geworden zynde , vind men/^'rf-

de gedaante van kleine flekken daar in , waar uit de voornoemde Kasketten groeijen. .

Een ander gedaante van eijers van grauwe Kasketten, heb ik gevonden in 't jaar 1 (f94.

in Oftober, zynde een klomp als een Eenden ei, van buiten vuil-geel , als vuil wafoh

,

L 3 ruig.
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ruig) gemaakt van veele dunne laagen op malkander) en tuflchcn beiden met fcheidvel-

lctjès vcele celletjes uitmakende; doorgefneden was ze van binnen dichter) van verwe

vleefchrood met wit vermengt > fpongieus van fubftantie , doch van binnen was 'er geen ge-

daante van hoorentjes te vinden > boven op zat een diergelyke Kasket , van onderen

was het op een fteentje vaft , en ter zyden zaten noch 3 of 4. heorentjes. Zy vallen

op Roema tiga. \

Haar Men noemd ze in 'rhiXynCaffisChierea Uvis. Neerd. Grauwe Kaskenen. Maleitfch

'In'ver- Bia bawang , om dat het gekookte vleefch van het dier gegeeten , een weinig naar

baaien"
look riekt> cn die ze veel eeten, krygen 'er een fterkriekende zweet van ; doch ande-

re noemen ze ook Bia Cabefette Kitsjil. Men vind ze overvloedig in den Amboinfchcn

Inham , omtrent het dorp Hoecconalo. 1

De ifoart I J, Areola. Neerd. Beddekens , is dicrgclyk een Kasket , rond en glad van fchaal

,

"Oplaat' doch op den rugge geteikent , met groote vierkante plekken ) taneyt van verwe , in

ahrkeldt
or(jrc geftelt <relvk de beddekens van een thuüis aan den mond hebben ze de drie fcher-

by Je letter i> o J

B. pe tanden niet ) gclyk de vootige> maar aldaar in een rye veele kleine tandjes: Deze
Zyn heel ,' , , j
uham. worden zelden gevonden-

Dejfiart H I. Buikjes > zyn mede ganfeh rond cn kort van tip ; wyd van mond en dun van

fiÜHy fchaal ; de eene foorte komt met de beddekens over een , waar van ze donkere voet-

dcleturC.
fpooren p fan rugge heeft ) daarenboven met enge vooren langs dc gieren ; de ande-

re is wat grooter en ronder) merkelyk gevoorent zonder bedden > maar eenpaarigvan

cenc bleekgeele of vaale verwe.

DtAf'ort IV. Fimbriatajlriata , geftreepte zoomtjes > zyn kleine langwerpige Kasketjcs,

'Lefdt'bw naar 't fatzoen van de tóff/Ka trekkende ) alzoogenaamt) om dat ze aan den eenen kant

de letter van (jen mond een breeden zoom hebben , die met korte zwarte banden geteikent iS)

Fm deze en daar by eenige fcherpe tandjes ; op den rugge langs den hooren zyn ze geplooit >

fibeïdea g'ac' ' lichtbruin of taneyt den mond fluiten ze met een klein geel cn dun fchildje >

foorten. ' c welk z ;ch verre naar binnen trekt. Men vind hier van ook geheel witte , of een

weinig met ros gemengt) die heel zeltzaam zyn.

Drsfivrt. V. Fimbrïata Ixvisi gladde zoomtjes > zyn van 't voorige fatzoen > dunnerenglad-

v'e'ttat'' der van fchaal ) zonder plooijen, vaal) met bruine flangetjes geteikent; het zoomtje

XXV. isfmal) doch heeft mede zyne zwarte bandjes en fcherpe tandjes. Men vind ook van deze

gladde zoomtjes, die geen flangetjes hebben , maar bruine puntjes op een ryftaandet

Een klein- Hier toe behoord een kleine foort > niet boven een nagel van een duim lang , glad

tefifoe'
van fchaal > vuilgroen, of een luttel gefpikkelt , aan de gieren weinige peukeitjes , aan

w* den mond een fmal zoomtje met fcherpe tandjes.

Caffidis Lxvis, &e. deze beeft de Schryver mede ander dc voorgaande gejlachten gefielt, en nietzonder reden , -want bet

ook Kaskelten of Stormhoeden zyn , doch zy bel/ben by ons een andere benaming, namelyk die van Bezoar Hoorens
,

om cf overeenbomjl van vertve en glans; doeh Zy zyn zeerverfebeyden vaK malkanderen. De l/'
f
, die verbeeldtJlaatop

de plaat XXV. by letter A. M de gemeene Bezoar Hoorcil. De i* foort is by letter B. die by ons genaamt word de

kleine gevlakte Bezoar; vast deze zyn 'ernochz.foorlen, cf eenewatkleinderenfiasnvergevlakten gckartcll , d andere

is veel grooter ,
aangewezen met N \. Hier by komt dcg&tccplc Bezoar, verbeeldt by N. 1. vanwelke maar weinige

bekent zyn. N. 3. is een wilde Bezoar , veel lichter en dunner van fiof, als d' andere: ook heel'zeltzaam . N. 4. is

een d warst;eltreepte Bezoar. De 3
J'foort van den Schryver is aangewezen by letterO jV. J . deze is een anderefoorte , doeb

dieper gevoorent. De 0*' by letter D. en de by letter £. waar van wy noch 4 foorten vertoonen
,
aangewezen met

jV. 6, 7, 8 en y. welke laatjle foort heel ongemeen ts, want boven zyn geplekte zoom aan denmond, heeft by diergelyke

over zyn rug liupen.

XVI.
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Jldurices : Bia Vnam.

Et vierde flach, van 't vierde hoofdgeflacht , zyn de getakte en doorenachci- Df Ma-

ge Kasketten , die wy voor Ooft-Indifche Murices houden , en in gedaante ,
fiZ'ete'a.

maar niet in eigenfehap , wat verfchillen van die in de Middellanfche zee

gevonden worden , hebbende een gemengd fatzoen van CaJJis en buccinum-, Wiurvm

zoo dat zommige van dit flach voor een Buccinum mogen gehouden worden ; daaren-
^"

tegen , zommige onder de Buccina aarden naar deze Kasketten. Zy beftaan in de vol-

gende foorten.

I. Murex ramofus. Ncerd. Getakte Kasketten. Mal. Biaunam. Amboinfch Lay noa en D' eerfte

'Palay noa, op Leytimor Sa/alen. Deze is de grootfte en voornaamfte van dit gcflacht , ^.'fiut

met een kort op malkander gedrongen en verheven fchaal , dewelke driezydig Ichynt,
föjtft"'

waar van de twee fchuinfe den rugge maaken , en de derde, den buik ; ieder zyde is met de lu-

Tan den kant bezet met kromme doorenachtige takken , te weeten , f grootere aan het
"r A'

lyf, en 3 aan den ftaert of fnuit, die breed en wat verheven is; ieder tak is wederver- H»
deelt in andere kleindere , en daar door ganfeh fteekelig , alle een weinig achterwaarts 'i'fjiet °L.

gebogen, van binnen hol> en van vooren een weinig geopent, gelyk ook den ftaert icll"v"'-

of de duit is ; de fchaal is daarenboven langs de gieren geribt , ruig , en met ftompe

knobbelen bezet , de voorfte helft zuiver, maar de achterfte kalkachtig, 't welk by-

komt, om dat de voorfte helft altyd de jongfte is> want aan dezen hooren op 't kenne-

lykfte te zien is, hoe die met toezettcn aangroeit , te weeten, t' elkens een derde van

den omloop, waar door alle de tegen overftaande takken , gelyk meermaals hier vooren

gezegt is , door de wonderlyke eigenfehap van 't dier week gemaakt en nedergelegt

worden , zynde de overblyfzels van de getakte ryen noch aan het hoofd te zien , 't welk

tot den uiterften tip toe doorenachtig is , maar drie ryen ziet men altyd volkomen , Beftaan

als mede drie fnuiten ; binnen is dezen hooren wit , glad en blinkende als porcellein , J&J™
aan den mond licht rood of inkarnaat , gelyk ook de tanden zyn , die men aan de getak-

te ryen ziet ; de mond is gefloten met een rondachtig fchild, boven met een uitftee- Haebaar

kend hoekje en wat krom , als de klauw van een dier, ter grootte van een fchelling

,

zomtyds ook van een ryksdaalder , zoo dik als een ftroohalm , of wat meer, doch de wm^n-

eene kant is altyd dikker en ronder; de buiten zyde is hoorenverwig, of vuilgrauw in

verfcheide verhevene kringen verdeelt , zoo als het na malkander aangegrocit is , 't

.welk gemeenlyk met het getal der toezetten, of doorenachtige ryen, over een komt}
de binnen zyde loopt ook met veele kringen door mal kander , rimpelig en donkerbruin

gelyk harpuyen , maar de eene kant is rond en glad. Dit fchild nu is de rechte Unguis Unguis

Odoratus , te weeten, van het breede flach, die men in de Apotheeken Blatta byzan- od
,°,[

;" us
>

s * pMolatta
tia noemt , waar van hier na meerder. bizantia

Deze heeft noch een kleinderflag, witter van fchaal, en korter van takken , dewelke

in vyf ryen ftaan , gelyk 'er de voorige drie heeft ; zyn Uwuis is mede zwartbruin , ""
j i 1 ,

2 f00rt ,met grootcr dan een nagel van een vinger, en mede krom , die voor de befte onder alle met f ryen

word gehouden ; de eerfte foorte houd zich wat diep in zee , en is veel te vinden in w
den Amboinfchen Inham by den hoek Martyn Alfonfo , doch op 'tmeeftenieterooter
J TL • j r--, .

b plaat N.z.
dan twee vuüten , maar in de Eilanden van Aroe , en op Nova guinea , vallen ze zoo £»i>»

groot als een kop , en haaren Unguis grooter als een kleine hand ; de kleine foorten f^'
4"

vind men in de Eilanden van TnkkabeJJi.

II. Murex Saxatilis , heeft de grootte van de voorgaande , doch zyn hoofd ofturbo
2 p„rl

fteekt verder uit , zoo dat hy meer een Buccinum gelykt ; hy heeft geen drie dooren- z,c iaar

achtige ryen , maar uitfteekende knobbels en rimpels over 't gehecle Ivf j de mond is %>J*pUat

3 Hecht,WB .
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flccht, meteenenkeldelip, binnen ros en geelachtig, voorts zonder fnuitj zjnUnguis

Waar die is dun , plat en flecht. Hy word weinig gevonden op zeer fteenachtige ftranden, ge-

f^rX*" lyk by oud Hative , enz.

Df$ III. Murex minor , deze heeft vier veranderingen : i.Dcgrauwe, die langwerpig als

™"r%ki" een Buccinum is , over 't lyf ruig , rimpelig en grauw , met 3 ryen ftompe takken.

den fair- 2. De zwarte, in't gemeen Brand-hoorentjes, of Munk-yzers , Malcitfch Biapapua gehec-

"oe'zva» ten, deze is niet boven een kleine vinger lang, met drie ryen zwarte en fcherpe tak-

*»* ken bezet, gelvk ook het geheele hoorentje meeft zwart is, als of het verbrand ware,
verbeeldt & I D

t
' «• t • • r\ u J •

cf dezelve doch zoodanig , dat men de witte vooren daar tuflehen ziet. 3. 1 Je bruine, dezeis

T
!etttc. van dezelve groote doch met langer takken, en donker bruin van koleur. 4. Deblec-

De derde, ke deze ; s bleekgeel of vuilwit, met een breede lip aan den mond, ook een breede
en vierde D

.
'. . . rT , ,

foort be- ftaert > en daar aan ftompe doornen. Alle vier hebben zeeenen kiemen Unguis, die men
jebreve». ^ nootj tot rcukwerk kan gebruiken. De tweede foortc hier van is gemeen op alle ftran-

den die fteenachtig zyn , maar de drie anderen zyn zelden te vinden.

Deafeort 1 V. Het Schorpioentje is een kleine Murex , met een rond ftomp hoofd , en een

°""fmet
langc recnte ftaert, daar aan ftompe takken ftaan, in gedaante als de poolen van een

kuer O. Scorpioen, zomtyds donker grauw, zomtyds vuilwit; deze is zelden te vinden.

.Deifiori. V. Gedroogde peer , dit is een hoog bultig hoorentje , met een bochtigen ftaert,

Zie dezel- . , f t knobbelen en rimpelen bezet , en daarenboven met 6 of 7 ryen bor-
ve plaat, 1 1

j |_ j • r i

letierü. ftelen, die aan malkander vaft zyn, als of het velletjes waren, doch die met ichuuren

licht afgaan , als men z'er af hebben wil ; van koleur ros en vaal , hier en daar met

zwarte plekken -, de mond heeft een dikke lip, aan den binnen kant met eenige voo-

ren, en is gekartclt.

De6fion VI. Hauflellum. Neerd. een Scheppcrtje. Maleitfch Bia Sibor, is mede rond van

iéê'dfiy'
hoofd , gerimpelt en met drie naaden , zonder doornen : de ftaert is recht fmal , en

later F. W el 3 maal langer dan het hoorentje , binnenhol, waar door het dier zyn tong uitfteekt

,

en boven aan ziet men 2 of 3 korte doorentjes ; in den mond zyn ze roodachtig , en

zyn Unguis is aan de buiten zyde ganfeh rimpelig ofgevoorent, dezelve dient tot reuk-

werk.

De
-j
foort VII. Tribuhis. Neerd. Spinnehp. Maleitfch Bia 'Duri Lemon , deze is van fatzoen als

'waSmet dc voorgaande, maar op de drie naaden ftaan lange fcherpe doornen als Lemoen-door-

letterG. nen , doch wat gekromt , die ook langs den ftaert loopen, over 't geheele lyf eenpaa-

Vaa deze rig grauw. Men heeft noch een raar flach hier van met lange doornen , die dichter by

jiïli? malkander ftaan als de tanden van een kam , en by haaren oorfprong andere kleinedoo-

virieeUt rens hebben ; zyn Unguis dient ook tot reukwerk. Het eerfte flach vind men overvloe-

it w<7 dig op vlakke zandige ftranden, in den Amboinfchen Inham, zyndeeen groote plaag

N
n 3:.,^ voor die de zegens trekken , om dat ze met haare doornen de voeten bezeeren. Maar

teel zelt-
foet ander flach is raar en zelden te vinden , word daarom onder de voornaamlre ran-

tciten gerekent. Men noemt ze Kammetjes en Neete-kammetjes , in 't Maleitfch Bia

SiJ/ïa. TT.- .

De Muriccs, wy zullen dei Stbryvm benaming, zm als mor hee* veelmaal gedaa* is, voor by zaan, en dezelve noe-

men zoo als die by om bekent zyn. De Eerlle fiort , is verbeeldt op de plaat XXVI. by letter A. die by ons de Krill

hoorai word genaamt ,
omzyne omgekrulde lakken. N. I . heb ik Her by gevoegt om zyne ongemeenheit ,

die ook t

Harte hoiirenne«»<MOT<iW. De !•<' fuort , is verbeeldt by letter B. wy noemen hem de Voet hooren, ookwelde

gedroogde Peer De yl- foort, Jlaat by letter C. en word by ons Bralldaris ofwel de Brand hoorengenaamt, omdat

hy zwart gebrandfchynt. N.l.ii een dubbelde van die foort, deze zyn heel ongemeen; haar grond iswilende lakken

cf krullen zyn mede zwart ; voeh een foort II 'er met zwarte banden en krullen. De A*- is verbeeldt by letter D. waar

van een zwarte , en een wille by my bekent is. De J* foort , by letter E. en de (/• by letter F. die wy noemen dl

Snippekop , e* met te onrecht, want hy die gedaante heeft; de Heerea Futemaas vertoone* er twee van dezn, die

Vheel blauw zyn, 't welk iets ongemeens is. N. 4. is eengetakte Snippekop ; enN
. f .

eengedoorende ,
vanwelkemaar

een by my bekent is. De f f'»" • >' aangewezen met letter G. en wort de Spinnekop genaamt
;
waar van wy een

tweede zyndt een dubbelde ,
afbeelden met N. 3. een heel zeltzaam flut ,

waardig om te befchenwen
,
ons toegezon-

den door den Heer Doel D' Aquet ' Mejnff. Oortmans , heeft onder haare uitmuntende verjamelmg een diergelyke,

als mede de Heer van der Burg, een is 'er by de Heer Vincent, e* de laalfte berufl onder den Heer de Jong, btattn

welke ik 'er geënt zoo ken.

XVII.
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XVII. HOOFTDEEL.

Vnguis Odoratus : Sche-Chelet : Vnam.

Hier zullen wy nu in 't byzonder befchryven wat voor dingen onder den Un- AUn-
guis Odoratus veritaan , en van wat voor hoorentjes dezelve genomen wor-

f",'^

den. fcbmt».

Unguis Odoratm , is een dekzel , in de gedaante van een hooren

,

of van een klauw zonder eenige mooijigheit , van koleur donker hoonig verwig , of

als donker harpuys , waar mede zommige hoorentjes hunnen mond fluiten. De Ouden z™
hebben ze alleenlyk gehaalt uit de Purperflekken ; maar wy zullen hier vertoonen ver- d"fs

l" M'

fcheiden hoorentjes > die dezelve uitgcevcn , gelyk alle de voorgaande Murices zyn , en

hier na noch eenige volgen zullen onder de Turbines en Buccina. Deze Unguis heet ook

Onyx Marina > en is door geheel Indien een bekent reukwerk , zynde de Ba/is of 't Wordt»

voornaamfte onder alle reukwerken , (Thymiamata) te weeten, die men op kooien

rookt, of waar mede men perfttmeert > gelyk de Aloe is onder de pillen ; zy heeft aan ir«'b-

zich zeiven geen aangenaamen reuk, maar in grove fhikjes gebroken en op kooien ge-

legt, riekt ze eerft als gebraade Garneelcn , maar trekt terftond naar Bernfteen , of,

zoo Diofcorides wil , naar Cajloreum ; zoo dat ze alleen gerookt geen groote lieflyk-

heid heeft, maar onder ander reukwerk gemengt , geeft dezelve , om zoo te fprceken , En ander

zyne mannelyke kracht , en duirzaamheit ; want om dat meeft alle reukwerken be- 1,"i?
r'

. . J<°]jenee-

ftaan uit zoodanige houten , rcfinen , en zappen , die een zoete , bloemachtige of geilen

reuk hebben , zoo moet men den Zee-nagel daar onder mengen , om ze krachtig en

duurzaam te maaken. Men kan dieshalven dezen Unguis vergelyken met een Bas in de G'fykri,

Muzyk, die alleen gehoort gcene bevalligheid heeft, maar onder andere (temmen ge-

mengt , een zoet akkoord maakt , en dezelve ftaande houd : van deze heb ik de vol-

gende foorten befchreven.

I. Onyx major Jive taurina, is de grootfte en bekendfte van allen , zynde het dekzel B' tttfle

van Murex major , in 't voorgaande hooftdeel befchreven , zoo groot als een Ryxdaal- ytw™
der min en meer , ook van dezelve dikte , uit den ronden aan de twee hoeken wat
/pits toelopende; buiten vuil grauw, met eenige ribben of vooren , de binnen zyde is

aan den eenen kant dik, rond en effen; het overige is Iaager, dunner, enmetveele
kringen door malkander loopende gekrult, van verwe als donker harpuys.

Die van Onin en Nova Guinea komen , zyn de grootfte en dikfte , maar veele daar nr
eike dc

onder hebben een brandigen reuk , 't welk ontftaat, om dat de Wilden dehoorens op
kooien braaden, om het vleefch daar uit te eeten. Dezen Onyx komt wel overeen me^"
het geen men in de Apotheeken Blatta Byzantia , in 't nieuwe Griefch Blattion Byzan- nwden
tiön noemt

, het welk wil zeggen , een blad van Byza , certyds een ftad in Africa se- ?!"""k, .~~ ... & Bvzu/ttia
gen, waar van daan men miflchien dit reukwerk bragt, en niet van Byzantium , 'twelk genaamt.

Conjiantinopel is. Onzen Unam is ook wat bochtig of innewaarts gekromt als de klauw
van eenig groot dier j hy is de gebruiklykfte onder alle reukwerken , men ftoot hem Hoe Me

tot reuk-met fyn , maar alleenlyk in grove fchilfertjes of brokjes , om zynen goeden reuk te ™"t
verfpreiden , moet hy langzaam op de kooien fmelten , en niet haaftig verbranden s

bntikt

ge-

waar

men mengt hem onder droog reukwerk AJlangi , ook inzonderheit onder de Makkaf-
*****

ferfche Dupa , op zyn plaats befchreven ; ook heeft hy noch eenig medicinaal ge- En . ...

bruik
, behalven dat men in de Europifche boeken vind ; want de Inlandfche Meeftreflèn

z^Jr

wryven daar van een weinig op eenen fteen , en geeven dit te drinken tegens 't kolyk en '"' W-
buikpyn

; als mede gebruiken ze den rook daar van tegens de moeder ziekte , doch als

dan moet men ze wat hard braaden.

I L Onyxfecunda , is het dekzel van de volgende "Purpura , omtrent een halve vin- De

gcr
/««-
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ger lang , en een dwars vinger breed , dikker en zwartbruinder dan de voorigc , ook

beter naar eene klauwc gelykende , bochtig en fchcef; aan de buiten zyde grauw , bin-

nen donkerbruin, en de eene kant is mede verheven , rond en plat, het overige laa-

ger en rimpelig, daar hy aan 't vleelch gezeten heeft. De Maleijers noemen dezen in

't byzonder Unam Cajluri , dat is, Onyx mofchata, omdathy, naar hunne meeninge,

zoeter van reuk is , dan de voorige ; daarom hy ook meer gebruikt word tot welrie-

kende zalve, dan tot reukwerk op kooien.

De derde III. Onyx minima & mofchata. Mal. Unam Ca/furi > heeft de grootte van ccne'n

vinger nagel , en is mede bochtig en krom ; komt van de kleinder foorte des voor-

gaanden Murex ramofus, welke valt in de Eilanden van Aru en Tuccabeffi ; dezeword

voor de befte van alle gehouden tot reukwerk.

De vier- I V. Onyx quarta , deze behoort mede onder de Blattas » en is het dekzel van de
dejoort.

vo]gen(je Buccjna Tritoni:, gelykende een breed blad , ? duimenlang, 2 l breed, een

ftroohalm dik, weinig bochtig , maar meeft vlak ; de buiten zyde is grauw en kalkaclv

tig , de binnenftc honigverwig , lichter dan de voorgaande , en de eene kant fteeke

zoo niet uit ; aan reuk wykt hy de voorige foorte , en word maar by gebrek van de-

zelve gebruikt.

De i-yfJe V. Onyx qiiinta, is mede een Blatta 4. duimen lang, en twee breed ; aan de beide

^°m
' einden toegelpitft , donkerbruin , en zuiver , in de midden met een keep , fchaars

een ftroohalm dik; deze is een dekzel van de Buccina Aruana , enword de naaft voor-

gaande voorgetrokken ;
doch is weinig te vinden , om dat hy nergens valt , éanopAru

en Nova Guinea , daar hem de Maleijers en Makkaflaren van daan haaien.

DezefJe VI. Onyxfexta, is dun en plat, en heeft de grootte van een duim nagel ; aan de

buiten zyde is hy geribt, met uitfteckende kringen , hy komt van de twee voorgaande

Mttrices , Hauftclltim cnTribulus, gemeen in Amboina , en word maar gebruikt by ge-

brek van anderen.

Deze- VII. Onyx feptima, deze heeft de grootte en gedaante van den Onyxtertia , doch

fóërï is dunner en platter } komende van de wydmondige kleine Pimpeltjes , en zyn mede

goed van reuk.

De icU- VIII. Onyx otfava , deze is kleinder en ronder dan de voorgaande , doch dikker
Jlefiin. ^ ^e buiten zyde ruiger } hy komt van den Murex minor , en is flecht van waar'

dye.

De «e- I X. Onyx nona , is een geheel ander flach , komende van een flekke , die niet in zee 1

|™f maar in de moeraflige ryftvelden waft , dun en plat , fchaars een lid van een vinger

langs aan de buiten zyde grauw en kalkachtig , aan de binnenfte zilververwig blinken-

de. Deze flekken vind men meeft in de ryftvelden van Makkajfar , omtrent Mams , en

worden aldaar Siffe genoemt , in 't volgende hoofddeel befchreven ; doch dezen Un-

tgvis is flecht van reuk > en word niet veel gebruikt. Dit flach maakt eenigzins waar-

Dufee- fchynlyk het geen 'DiofcoridesCchr'jft, Lib. 2. Cap. 8. dat de Conchilia , waaruithyzy-

Ittroüai , nen Unguis odoratus haalt , in Indien zouden groeijen in zoodaanige moeraflen , daar de

'Vffrde«
Nardtis waft , dien deze flekken zouden afweiden , en waar van haaren Onyx zynen

Doch van goeden reuk zoude bekomen ; hoewel my tot noch toe niets is ter ooren gekomen van

den Schry- zoo^^ge moeraflen, daar de Nardus zoude waflcn, waar van in tegendeel eenpaarig
verdoor o *

reden getuigt word , dat hy diep landwaarts m , en op het gebergte groeit : immers dit kan

dienen , op dat men de fchriften der Ouden zoo terftond niet laaken, of met leugens

betichten moet, als men een zaak terftond zoodaanig niet bevind , gelyk zy ze befchreven

hebben ; daar dagelyks dingen voor den dag komen , die lang onbekent zyn geweeft

,

en men echter in de fchriften der Ouden vind, dewelke dikwils niet recht verftaan wor-

den : zoo kan men den geheelen text van 'Diofcorides verdedigen , als men hem be-

hoorlyk uitlegt; voor eerft, als hy zegt, dat Onyx een dekzel is van een CöKf

het gcene gelyk, waar mede de Purperflek bedekt word, zoo moet men daar door niet

de fchaal of 't huis verftaan, maar het dekzel of hetfchildjc, waar mede vecle hooren-

tjesj

verde-

digt.
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tjeS» inzonderheit alle Murices , hunnen mond dicht toefluiten, welk fchüdje zy boven

hun neus aan 't voorhoofd vaft hebben : waar door Nicolaus Mirepficus ook kan ftaande r,^
gehouden worden , dewelke oordeelt, dat Onyx een beentje uit de neus van een Purpurflek

J°us^
is: het zeggen van de Nardus rykke poelen , kan men tweezins verdaan ; ofdat boven icpficus.

aan den Ganges in der daad bergen zyn , die de Nardus draagen , en aan wiens voeten zoo-

daanige moeraffige veldenzyn, in welke diergelykeSlekken of Hoorentjes grocijen
,

die

een Onyx hebben, 't welk wy zoo even met het voorbeeld van Makkaffiar bewezen ,
en

waar van de befte foort by 'Diofcorides, Nardus Gangitis bygenoemt word ;
oiDiofco-

rides kan dezen misgreep van den genieenen man gcvolgt hebben , die het Malabathrum

toenmaals ook Nardus noemden , 't welk , naar zyn fchryven , in moeraffige plaat

zen

111. Uil,") UUIV JI.'»»J — ' . .
-

groeijen wil , zynde hedendaags in Europa onbekent , hoewel de nieuwe kruid-

je hHHrn van de wilde kancel daar voor houden. Over den reuk moetmen niet Zmn*
by Weene
veracht,

een in ver*

taaie».

aar-

kenners de bladen van de wilde kancel daar voor houden

veel haairklooven , of dezelve welriekend, offterkriekend moet overgezet worden ; want

wy hebben boven gezegt , dat hy van zich zelf , en alleen gerooken, niet zeer aan-
£j£"JJ

genaam is, en dat van deflelfs reuk naar 't verfchil der neuzen geoordeelt word
:
want >**.

hy zal den eenen zwaar voorkomen, naar Caftoreum-, Bitumen of gebraade Garneelen

trekkende; andere (gelyk meeft onze Inlanders) houden hem voor lieflyk, enverge-

lyken hem by Cafturi, dat is, Muskus.

De namen van deze y welriekende Nagelen , zyn in 't Latyn Unguis odoratns, Sk»

Onyx marïna , en Conchula Indica , de platte dunne foortcn in 't byzonder ,
met een

nieuw Griekfch woord Blattion Byzantion , en in de Apothcekcn Blatta Byzantia :
in 't ^

Arabifch Adfarotibi, of naar de gemeenen üitfpraak Adfar altibi , dat is; welriekende 25.w

Klauw. ByTlinius Lib.32.Cap. i o. vind men ook Oftracion , naar de gelykenifle vaneen

potfeherf: by de Hebreen Schechelet : in 'tMaleitfch Unam en UnamCarbou: in 't Mak'

kaflaarfch , 't welk ook Maleitfch is , Ambelau : in 't Boetonfch Lacca nuga :
in 't Amboinfch

Laynoamatta: in 't Chineefch Lepi en Hiole ; andere noemen dien in 't byzonder Tanka

nuda, den kleinen Onyx ï en Ambelau of Unam Carbon den grooten. UctSchecheleth,

Exod. xxx. yf. 34. zynde een van die vier dingen, waar uit het heilige reukwerk ge-

maakt wierd, word van meeft alle de Overzetters vertaalt , Onyx; hetwelk my ook het

waarfchvnlvkfte voorkomt : echter heeft het den geleerden Samuel Bochartus, in zyn Bochar-

flierozoico Lib.v.Cap. 20.^0. 808. behaagt, het zelve over te zetten, Bdellium-, uit trMe„

inzigt zoo het fchynt, om dat de Jonge Rabbynen, die meeft in Europa geleeft heb-

ben , t" zelve Schechelet hebben gehouden voor een wortel , of iets, dat van een plan-

te komt , gelyk het de Hoogduitfche Joden noch noemen Nagelwortelen ,
ziende op

het kruid Caryophyllata ; ook heeft hy in 'Galenus geleezen , dat het zwarte Bdellium

zommige witte plekken heeft , die hy wegens de overeenkomft met menfche nagelen,

Onyx noemt; waar uit Bochartus befluit , dat Schechelet , Bdellium moeftzyn; maar

dewyl men nergens leeft noch hoort , dat Bdellium onder reukwerk gebruikt word , waar %„.

toe, daarentegen, by alle Oofterfche natiën de Onyx marina gebruikt word, zoo doet

men veel beter, dat men-by de voorige overzetting blyft. Men behoeft ook geene zwa-

righeit te maaken , waar van daan de Ifraëliten in de Woeftync dezen Onyx gehaalt ,Jvarili,i-

hebben , die zoo verre uit zee komt , daar ze het Bdellium en Ladanum uit het naafte Ara- "K"

bien genoegzaam konden bekomen: want uit 'Diofcoridus , op de bovengenoemde plaats,

blykt airede, dat de befte Onyx quam uit het roode meir, en de kleine zwarte uit Babylonien

,

werwaarts hy gebragt wierd uk Baffbra en de Periifche zee ; en dus hebben zy dien immers

van wederzyden konnen krygen. Tot bewyshier van dient inzonderheit een plaats uit Al-

cafuino, in zyn Traktaat van de Waterdieren, in 't Hooftdeel vxaltar, gelykhyde- P'

zen Unguis noemt , die zeer overeenftemmende met den text van 'Diofcorides is. Bo-

chart. p. 8 o 6. Avicenna in 't Hooftdeel van Aphdar of Unguis odoratus, na dat hy de woor-

den van 'Diofcorides verhaalt heeft, doet hy 'er van het zynenoch dit by : dat de befte

Ungues komen uit het Roode meir van Mecha en de Zeehaven Judda , die goed van

reuk zyn , en de gebruikelykfte in de Geneeskunft. Vervolgens haalt hy noch meer

M andere
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andere plaatzen op, daar goeden Onyx valt , te weten, van ganfch Jemen , of Geluk-

kig Arabien , Bacharyn , en het flot Abadan by den Tigris gelegen , Baffora , en meer

havens van den Perfifchen Golf.

marxx Byzantium of Byzaciim , daar de Blatta haaren naam van heeft , is naar 't getui*

Byzjmtia genis van Tlinias , Lib. 4. Cap. een Landfchapje geweeft in Afrika , by de kleine

uZT' Syrtes > door de Libyphteniciers bewoont , daar eertyds de fteden Leptis major en Minor ,

Adrumetum , Rufpina en Tapfm ftonden , hedendaags vind men de ftad Mahwneta

daar j van de voorfchreve plaatzen dan fchynt het , dat men eertyds de Blatta Byzanti-

Wordby na gebragt heeft. By de Chincezen is dc groote ronde Unguis Lepi , komende van

z'„ den Murex ramofm , gebruikelyker tot dc geneeskunlt , dan tot reukwerk ; hy word

""iS"l'"~ g
ePu 've"zeert met andere heelkruiden , in d' Oly Maju gekookt , en daar uit een

bnith.
4

wondzalve gemaakt. De voorfchreve Murex ramofm word in 't Chineefch genaanr? Tsohil

Le , dat is , het doorenachtig Hoorentje, en valt in de zee voor ^uantung grootcr»

dan in Amboina : Deze Unguis alleen is by hun lieden bekent.

Unguis odoratus , word by ons Blatta Bytinüi genaamt
,

zynde dekzels van Hoorn-flakken. De Schryver heeft hier

veene afbeeldingen van gegei'en , echter hebben wy 'er voor den Liefhebberen , die dezelve niet mochten kennen , vier

hyzondere en wel de voornaamjïe laten aflekenen, die te vinden zyn oj) de plaat XX. by N. 3. 4. S- en 6.

XVIII. HOOFTDEEL
Cochlea Globofa.

DcCo-
thUa Gig-

bofti be-

schreven.

Waar
van ver-

scheiden

foorten

H Et vyfde hoofdgeflacht van de Eenfchaalige Hoorentjes begrypt die geene,

welke een ronde figuur of gedaante hebben, dc gemcene Slekken naad ko-

mende, als mede noch eenige andere, die van de ronde gedaante wat afwy-

ken, en alle t' zaamen onder dc Cochleas Globofas gerekent worden ; beftaan-

dc in de volgende bekende lborten.

I. Cochlea fcriata Jive olearia. Mal. Bia minjac , deze is meeft recht rond , met een

fwn "'te*
rede'yke wyde mond , langs de gieren met uirftcekende ribben , en aan den rand van den

XXVU
mon^ gekartelt, van koleur licht paers, met grauw gemengt, doch op de ribben mat

letter h. veel bruine plekken gefpikkelt; gerneenlyk een vuilt groot, doch de meefte zyn van een

Hanie fe-
e€nP^"He koteur zonder fpikkels : deze Slek word veel gebruikt by de Amboineezen

fchrevcn. om de Klappes Oly af te fcheppen , wanneer dezelve gekookt word , waar van ze de

naam heeft : doch hier toe verkieft men zoodanige , die dun van rand of fchaal zyn.

Het Dier daar in heeft geen dekzel, maar legt bloot gelyk andere Slekken, enzynei-

je« (Favas) is ee*i klomp van verwarde , dikke en witte draaden, die men zomtyds

aan den mond ziet hangen , waar van echter geen Jongen komen.

In 't jaar 1667. heb ik fuik een Hooren gevonden , geen Dier in hebbende, met
een flymerige huid overtrokken , maar ganfch gevuld met een Melicera , ofEijerflok,

beftaande uit ontelbaare witte takjes, los aan malkander hangende , en bezet met witte

doorfehynende korreltjes , zoo groot als gerft , doch langwerpiger en fchier alle gete-

kent met 2 zwarte ftipjes, als of ze de oogen van een Dier wilden worden ; de rakken

geleken het Lithodendrmri calcarium , waar uit men kalk brand. Deze Hooren word by

de hedendaagfche Grieken genaamt Cocholi batair , dat is , Cochlea pelagia.

II. Cochlea fcriata altera, is kleinder en dikker van fchaal , de dikke en ronde rib-

ben zyn onderfcheiden met heel kleine voorens , bruingeel , en met witte oogen ; de

mond is nauw, met een dikk« en zeer gekartelde rand; men noemt ze de diklippige

Olyhooren.

III. Cochlea pennata. Neerd. Patryzen. Mal. Bia Culit bawang > is een wydmon-
dige Slekke met weinige gieren , en een dunne fchaal, dkliclniwuinenwicgefchildertis,

gelyk de veeren van een Hoen of Patrys.

IV. Co.

Onder-

vinding
va» den

Sihryver.

Joort , %
dezelve

plaat l><

letU
*

De 3^
foort , aan-

gexvezen

met tetter

C.
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IV. Cochlea pennata altera , is ronder dan de voorgaande > ook dunner van fchaal , De ^>

by na als parkemcntj waarom ze de Inlanders by een Ajuyn-fchel le vergelyken» endaar--^"^^"1

omeigentlykCa/rf^z^Kg-genaamtword; zy is ganlèh licht > als 't beeft daar uit is , het

welk) gelyk in de voorige en volgende , mede bloot legt zonder eenig dekzel.

V. Cochlea fatula. Neerd. Wydmonder , is by na niets dan een gaapende mond > De 5*

met weinige gieren ichielyk toeloopende ; de fchaal is zeer dik > fteenhard, doch by^""^
den mond dun en kartelig , voorts rimpelig , op den rugge grauw met zwarte en witte *)'««"' E.

plekjes; de mond word gefloten met een dun en zwart bruin dekzel. D' eene lbort is Hier va»

grooter dan een Eenden-ei > en word zelden gevonden. Een ander foort is veel klein-
ÔTrt

~

der en bultigcr , grauw en kalkachtig.

V I.* Rapa. Neerd. een Knol , is rond van lichaam , met een plat hoofd , en achter De

beeft ze een korte gekrulde ftaert , gelyk een verkens ftaert, dun en licht van fchaal

,

^2'l'itér?.

wat ruig en gerimpelt , licht citroen geel , en zelden te vinden.

VII. Bulla. Neerd. Blaasjes, dat is een byzonder fatzoen van Slekken in malkan- Of 7*

der gerolt , met weinige gieren , en eenen langwerpige wyden mond , wiens buiten- ~jZ'h'f

kant langer is dan het overige lyf, verdeelt in drie foorten : Deeerfte, is de groot Refj""'^ h
en dikfte van fchaal , zoo groot als een ronde Pruim, en over t' geheele lyfgefpikkelt, bruin , G. <« H.

en zwart , op de manier als de Kievits-eijeren , en met eene flymerigheit overtogen.
^"{for-

De tweede , is dun van fchaal en wyder van mond , bleekwit , en heel fyn geflreept

of gevoorent. De derde foort , is de kleinfte en alderdunfte , by na als een water- fijt.

blaas , mede wit , doch over dwars geteikent met veele zwartachtige en bruine ftreepen. ^t/Z't

De eerfte en tweede foorten zyn gemeen ; maar de derde is raar ; als deze laatfte met Zy» zilt-

zwarte en roode ftreepen getekentzyn, noemt men ze Prince vlaggetjes.

VIII. Cochlea Imbrium. Mal. Bia Ribut , is een platachtige Slek met een fpits De 8/><

hoofd, en een nauwen mond , binnen diep gekartelt en aan de kanten omgeworpen ; dood^t'^»""

van verwe met donkerbruin gefchildert, en aan de zyden met breede zwartachtige ftree- ™etl'""

pen , als of het voeten waren ; de tegen overftaande kant van den mond is mede wat

fcherp, zoo dat ze een platte Kikvorfch gelykt ; zy is van geen mooi fatzoen ofkoleury

behalven dat men zommige bewaart, om dat men de gedaante van een dier met pootcn

daar uit befpeuren kan. Men vind ze omtrent den zeekant, onder het verrotte ruigte , Waar

bladen en houtjes , zoo wel op ftrand als Iandwaart in ; ja dikwyls op de bergen , daar

geen omgang van menfehen is , en ook niet waarfchynlyk , dat ze van ftrand fchielyk «Wt»>

derwaarts zouden gekropen zyn; derhalven het algemeen gevoelen is , dat ze door eatie.

de wind by fterken regen beneden opgeraapt , en aldaar neer geworpen worden : doch my
dunkt waarfchynlyker , dat ze door den regen aldaar geteelt worden , om dat men ze

zoo wel klein als groot vindt.

IX. Ficus. Neerd. een Vyg, by andere genaamt een Luit, is mede een Slek van een Deg*

byzonder fatzoen j want het lyf is rond, met een plat hoofd , en achter loopt het final^S/K?''

toe, gelyk een Peer; wyd en langwerpig van mond , dun van fchaal, donkergrauw of

aardverwig , zonder glans , by na rimpelig en ruig j word echter onder de Rariteiten

bewaart.

X. Umbilicata , is een plat gedrukte Slek, beneden ganfeh plat, boven een wei- Deiak

nig verheven , en met veele fmalle gieren in malkander loopende , aan de kanten ^u,Ut
V
by'

fcherp ; van onderen maakt ze de gedaante van een navel , doch omtrent het middel- l""r L-

punt ziet men een open , en aan de kanten gekartelt kuiltje ; de bovenfte vlakte is En ««•

een weinig gerimpelt , boven met bruinachtige en witte kringen tuflehen beiden , metffirJSta
'~

korte fyne vooren ; de mond is fmal met een dun dekzeltje : Daar van zyn noch twee

kleinder foorten , pas zoo groot als de nagel van een vinger ; waar van de eene meer

verheven, grauw, rimpelig, en zonder glans is j de tweede is platter , niet rimpelig,

maar glad, met lichtbruinevlammetjes : men zou ze voor Land-flekken aanzien , 'twelk

zy echter niet zyn , maar houden zich op aan den ftrand in zeewater.
" * De n«
X I. Arcularia major , is een kleine Slek , zoo groot als een nagel van een duim ,ƒ»<«, «/-

getelctisby

BK* later M,M 4, met££%P
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met een fpits hoofd als een turbo , op den rugge geplooit , cn aan de kanten van den om-
loop gekartelt, dik van fchaal en vuilwit of geelachtig van koleur; de mond isfmal met
een dikke lip , waar aan fcherpe tandjes ftaan , en geflooten met een dun geel dckzcl tje.

fa'i'v'r-
XI l. jircu/aria minor , is zoo groot als de nagel van een pink , van fatzoen als de

hiüth voorgaande, doch met een verhevene bult , en niet gekartelt , donker grauw van ko-
'r

' leur, doch glad en blinkende; de mond is zeer nauw met een dikke lip. DcMaleijers
noemen ze Bia Totombo , dat is , Arculatias , om dat men ze gebruikt tot de ftrootje

koffertjes , in 'c Malcitlch Totombo , by de Ternatancn Tomtornme genaamt , dewelke
Worde» vierkante koffertjes zyn , die d' Inwoondets van Ooft Ceram en Goram van zekere bladen

vmkgcr- C'er boomen konftig weten te vlechten , en boven op in zekere ryen met deze hoorentjes

hldt
bczmen ' het bultje afflypende, enmetftroogaarndaaraanvaftnaajcnde; 'cwclknieuw
zynde een mooi gezicht geeft, maar geen hondert jaaren duurt, om dat het ftroogaarn •

zoo licht verrot.

flrrj* XIII. Snpenttili , Slangetjes, dit zyn platte flekken in malkander gerolt als een

'gïLrS* opgefchore flang, van tweedcrlei gedaante , beide dun van fchaal , met een omgeworpc-
Tmtktur ne lip aan den mond. De cerfte en grooter foort , Olyfant fnuit , is eenpaarig bruin van
Himan koleur. De tweede is klcinder en platter met ecnige zwartachtige ofdonkergrauwe vlam-

J'aèt.
metjes. Daar is noch een derde ioort, klcinder dan die beide, meeft bruin en glad , dié

zich niet ophoud Hl zeewater , gclyk de voorgaande , maar op 't land in de ruigte , en

by de wortelen dcrBoomen. Diergelyke, en noch klcinder en dikker van fchaal en glad-

der , worden gevonden op den ftrand van den Perlifchen Golf, omtrent Gamaron,
die wy ook gevonden hebben op Hatuwe van Cerams Noordkuft.

As 14* XIV. Cochiea terrejiris , word hier ook onder gerekent, om dat ze met de twee

^'i'èldf' voorgaande foorten groote gelykenis heeft, en ze word , om haare mooijigheit, onder de ra-
t>> de letter ri te itcn aangenomen ; zy is van fatzoen gelyk de gemeene flekken , dun en licht van fchaal

,

Waarvan van veelderlei koleur; dc meefte zyn licht geel , meteen ofmeer witte banden ; andere

fiortm
mct bruine banden •, zommige geheel bruin , met en zonder banden ; zommige aan dc
bovenfte helft bruin, aan de onderfte wit of licht geel , die men niet veel vind.

Af ij* XV. Cochiea lutaria , of Slyk-flekken, zyn tweederlei, groot en klein. De groote
foort , aan- , c , .

J 1 D b
gewezen neett de gedaante van een gemeene flekke, ot gelyk de bovenftaande Vitellm , dun van
met letter fr-^i , donkergroen met bruin gemengt , gelyk de drooge bladen van Cotihomera ;

H'aar overdwars loopen dunne geelachtige adertjes ; de mond is groot en rond , gefloten

fiorten. met een dikachtig dekzel of langwerpig fchildje; deze is de bovenftaande O7y.vN.IX.
Als ze voortkruipen , ftecken ze twee hoornen voor uit , als andere Land-flekken

,

draagende als dan het fchild op den rug ; onder hebben ze een ronden mond , waar me-
de zy het flyfe en water inzuigen. De tweede foort is klcinder , van het zelfde fat-

tixar ie- zoen , doch loopt fpitzer toe. Op Makkaflar word de eerfte foort Siffb Cttpong genaamt : De

*E»'u'aar
twtxide foort J/^ÏV/r .- opTombocko, IFonkoofiVonke: op Balifch , Kakol. Mengraaft

"deïum
Z£ beicie °P M'lkkaffST uit net flyk in de ryftvelden, op Tomboch ook uit de flykerige

den. oevcren der revieren, daar ze zoo groot worden als een kleine vuift; zy hebben goed

totjUu?
v'ee'"

ch om te eeten > worden in water gekookt , en het vleefch daar uit gehaalt met een

Limoen-doorcn , doch men kan ze ook uitzuigen , om dat haare fpitzen gemeenlykafge-

brooken zyn; haare dekzels zyn aldaar een gebruikelyk reukwerk, hoewel bcideflecht,

en by gebrek van ander Unam-, doch de kleine worden voor beter gehouden. De klei-

ne is op Tombocko doorenachtig , en word genaamt Senipa ; in water-bakken kan men
ze levendig houden en over zee voeren.

k%?z't~
°e Makka 'i

"

aar'i:,:ie Sif° is dricderlei. De eerfte en grootfte genaamt Siffbfahmbe,

ifoonm heeft de grootte van een kleine vuift, is glad en zwart , doch tegen het licht gehouden ziet

lunïfkk-
men twee ofdrie z warter ftreependaat doorgaan; haar fchild is gefatzoeneert als een oor,

ken. dik en beenhard , buiten doodsbruin , van binnen donker paerlemoerachtig , tot reuk-

werk niet bequaam. 2. Siffo capong is de middelbaare foort; cn de Siff'opotir de klein-

fte, met een fpitze tuit, wiens dekzel is een Hechten Unam.

Hec
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Het dekzel van de groote Cochlea Lutaria , is langwerpig als een ftompe halve

maan, ter dikte van een mes, van buiten vuil grauw, van binnen witachtig als onge-

polyft zilver blinkende ; aan de flykerige rivieren zakken ze zoo diep in het flyk , dat

ze den harden grond raaken , hoewel men ze ook aan de klippen vind , die omtrent Waar die

zulke flykerige plaatzen ftaan. Men kan ze uit het Griekfch Vomatias toenocmen , dat

is , Dekzel-flekken , dewyl ze alleen onder alle Land-Hekken een dik dekzel hebben

;

men vind ze op> Celebes , Java , Baly , en Sumatr

a

, overal in de flykerige ryftvelden ,

daar ze zoo groot zyn als een vuift ; als de ryftvelden indroogen , verbergen ze zich & «*

in den droogen flyk, daar ze dan blyven, tot de regen oogft wcérkomt. Zy zyn goed 'verbergen.

om te eeten, als men ze in water kookt, of op de kooien braadt , de voorfte fpits ofte
tatjfcf!"'

ftaert eerft in ftukken flaande, dan kan men ze gemakkelyk uitzuigen, of met een Li-

moen-dooren uitnaaien ; in water-bakken gedaan , kan men ze levend houden , over En kon-

, . nen lang

zee voeren , en in andere vyvers verplanten, gelyk de Romeinen eertyds met dierge- bewaart

lyke flach deden , die ze uit Africa lieten haaien ; zy worden inzonderheit gezond ge-

houden voor koortzige menfehen, en die een begin van de teering hebben. Diergely- den.

ke flekken zyn my gebracht van Coetfchien , en vallen , naar myn gilling , mede op

Ceilon , over al in de moeraflïge ryftvelden , en worden veel tot fpyze gezogt.

XVI. Onder de Quifquilias van dit geflachte , behooren noch verfcheide kleine flek- Deitv

jes en hoorentjes , geene byzondere befchryvinge waardig ; waar onder de voornaamfte zyn , ^'Jplalt

die men Steentjes \_lapillos~\ noemt, ichaars zoo groot als de nagel van een vinger, met xxv "

een fpits hoofd , gelyk de buctina , een nauwen mond met een dikke lip ; zommige bruin met zenmet '

witte oogjes ;
zommige gerimpelt en met ftrecpen aardig gefchildert ; ook noch andere 'f).'ï^.„„

kleine flekjes , gelyk de ferpentuli , doch met een verheven tuitje.

J"^
™lc

Cochlea Globofa, zyn die foorten, die wy Bel hoorens noemen, -waar van ieder weer zyne byzondere benamingheeft.

Dt eerfle is verbeeldt op de plaat XVII. by letter A. die bekent is onder den naam van geplekte Bel hooren. DeiM
foort by letter B. waar toe wy 'er noeb een voegen , met N. I. zynde de geknobbelde Bel hooren , die zelden voor-

komt. De 3
Jffoort by letter C. die genaamt word de Patrys hooren n Ook wel het KlVÏtS Cl'. De 4rf' foort by letter D.

word by ons gebeeten de Ajuin-fchil. De J* foort is by E. afgebeeldt. De 61'foort met letter F. is de Knul bel of Knol
hooren genaamt. De foort word by letter G. een Agaacebakje , ook wel het Kivics ei genaamt ; waar van let-

ter H. cene aan de mond zyde vertoont; van deze zyn veele foorten, waar onder eene heel wit. De üfl' foort met let-

ter 1. die wy de Toveraar , ook wel de Toover-llak noemen. De t^'Joort by letter K deze is by ons bekent met den

naam van den Peer hooren : by word ook de Spaanfchc vyg, wegens zyne gedaante, genaamt , van welke verfeheide

foorten zyn. De io'f is verbeeldt by letter L. die wy de Wervel hooren heeten, en word ook genaamt de Perfpectiv

hooren, om zyn diepgaande en allenks verminderde inzigt , 't geen hy van onderen heeft. De II* foort met letterWÏ.

En de T2<fr by N. De 13^ by letter O. die wy Bel-llak noemen. De 14* by P. word byons Poll hooren geheeten. Dt
by letter Q. U een gebande Ajuyn-frhil. De 16^ by letter K. is een andere foort van Poll hooren, waar va»

'er noch veele foorten bekent zyn.

• XIX. HOOFTDEEL.

Buccinum : Bia Trompet.

HEt zefde en zevende hoofdgeflacht , zyn de Turbinata , beide van zoo een De Bue-

nabuurig fatzoen , dat men veele foorten van het eene gedacht voor die van
jihreZel'.'

het ander zoude aanzien ; doch tot beter verftand , noemen wy Buccina zoo-

daanige hoorentjes, welker tuit of turbo klcinder is dan 'toverige van'tlyf

,

of immers niet veel langer ; van buiten meerendeels ruig , geknobbelt en geribt , van

dewelke wy in dit hoofdftuk zullen handelen. Haare algemeene naam is in 't Latyn Buc-

cinum. Maleitfch Bia trompetta. Amb. Kima Tahuri: waar door evenwel de grootfte

foorten verftaap worden , die men tot Trompetten gebruiken kan.

I. Buccina Aruana , alzoo genaamt van 't Eiland Aru , daar men ze van daan brengt , De eerfie

hoewel ze mede aan het naafte Nova Guinea valt , anders in de Amboinlche geweftcn Zplaat"

onbekent : dit is de grootfte en plompfte van alle, die ik gezien heb, zw?ar en dik J^"'"
vanfchaal, ruim een en een half voet lang , en een fpan hoog , met weinige gieren en

M 3 een
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eefl korten tuit maakende, achter met een korte ftaert offnuit ; over 'tgeheele lichaam

is ze fchilfterig of geborften , wit en zonder glans ; het dekzel is een dunne Blatta »

langwerpig en zwartbruin , word onder de befte Onyx gerekent , boven Hooftdcel

XVII. Soorte V. vermeldt.

Dci '< II. Buccmnm Tritonis, is naad de voorgaande de grootfte en fchoonfte van de Ttir-

^JeulJÏ" binata > die eigentlyk de naam toekomt van Bia Trompetta , Krang Seroney en Kima
fkatkiter

fttyff , gelyk men de Tritones, of Watermannen fchildert : onze Duitfche noemen
Haan dezelve Kinkhoorenss andere Schry vers Turbo magnus : zj gelykt meer naar een Turbo

cZmL dan naar 6611 BucckmtU zy is rond cn dik van lyf , in een langen tuit eindigende , zon-

der ftaert , effen en glad van buiten , doch de bovenfte randen van de gieren zyn ge-

Éclcir. kartelt j als of ze met verfcheiden fnoeren van 'Paternofters belegt waaren : over 't ge-

heelelyf zyn ze aardig gefchildert, gelyk Hocnder-veeren , ofnochnadcrgclykTurkfch

papier , en daarenboven Ichoon blinkende ; de mond is wyd en rond? zyn rand aan

de rechter zyde gekartelt , en met tanden verciert ; van binnen zyn ze fchoonlicht ,

Eugroot- of vuurrood ,
glad en blinkende als porlellein ; het Dier heeft een grof fterk vleefch ,

*di°'bi""~ ter dikte van een arm, rimpelig als de hals van een Schildpad, bruin en ros gefpikkclt >

ptrevai. waar aan vaft is een langwerpig fchild, f duimen lang, 3 breed, en een mes dik, het

welk is de Onyx , die boven Hooftdcel XVII. Soorte IV. ftaat befchreven.

De grootfte van deze foorten zyn ruim Ij voet lang, 6 of 7 duimen hoog; haarê

fpits is meeft een weinig afgebroken, en over 't lyf bezet met witteen roode grove ftip-

» lloa.c jes, die men met een pennemes affchraapen moet, na dat zy eerft met fterkwatcr ver-

SöSra.
r
' murwt zyn. Deze worden onder de voornaamfte Rariteiten gerekent , en zoo zy zuiver

H'aarzy zyn , gelden ze gemeenlyk zelfs in deze Eilanden het ftuk een Ryksdaalder. In Amboi-

"hm/iT m ™'d men ze weinig , maar zy komen meeft uit de Zuidoofterfche Eilanden

;

zy houden zich diep in zee , en kruipen zomtyds in de Vifchfuiken , gelyk ik 'er een

op Hitoe gekregen heb van 't grootfte flag, die den hals uitftrekte zoo dik als een been {

Zyn heel cn als ik het fchild wilde affnyden , trok het Beeft my de hand en 't mes naar binnen

^'Ê »,. toe , zoo dat ik genoeg te doen haddc , dat harde vleefch te doorfnyden. De Alphorezen van
dm dehoa- £eram gebruikcn deze Hoorens tot hunne Trompetten , maakende in de middelfte kring
rem tot o *

trompetten een gat, daar in zy blaazen, welk geluid zeer ver gehoort word, en op welk de na-

** * ' buurige Negoryen t' zaamen moeten komen ; diergelyke hoorne Trompetten gebruiken

ook de Tartars in hunne Legers , gelyk men vind by Vader Martinm in zynen Tarta-

rifchen oorlog , en 't welk my ook van de Chinefchen verhaalt is.

Het Dier heeft achter een roodachtig vleefch , of liever vet, bequaam om te eetcn,

maar het voorfte is te hard ; in de maag vind men ftukjesvanfchulpjes, koraal enkci-

fteentjes. .

Worde» De naam van Kinkhooren hebben ze gekregen , om dat ze kinken of een fuiflen

btrexs veroorzaaken, als men ze met den mond tegens de ooren houd, de gemeenc man mal-

genmmt, kander wys maakende, dat dit eert vaft kenteken van de oprechte is, quanfuis om dac

oi»?
' men daar in hoort het fuiflen van de wilde zee : Evenwel loopt hier een misflag onder,

t?,iifpn- wanr dit fuiflen word men niet alle dagen of alle uuren gewaar, maar alleen over dag,

wanneer de lucht bewogen word door wind , regen , of ftemnaen der menfehen ; daar-

entegen by ftillc nachten , zal men geen fuiflen vernemen , en niettemin zyn ze van

de oprechte. In Europa maaken ze malkander ook wys, dat het voor koortzigc men»

Zy mm- fchen gezond is , water uit deze Hoorens te drinken. Noch hebben ze eene zeldzaame

'gemehtig
eigenfehap , doch met eenige andere Hoorens gemeen , dat ze by langduurig regenachtig

•vier. wéér zoodaanig zwceten , dat 'er de druppels op ftaan , 't geen ik ervaren heb aan

zoodaanige, die ik al over de 16 jaaren bewaart had; en dit gebeurt t' elkens al we-

der, als de regen komt, fchoon men ze zelfs dagclyks droog afveegt.

Hoe min Om hunnen levenden glans te onderhouden , moet men ze zomtyds , immers alle

letggi'ed twee jaaren , eens in zout water eenige uuren laten leggen , 't welk men noemt: de

hm beboa- ftmer,tjes te drinken geven } daar na moet men ze met verfch water afipoelen, in de

zonnc
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zonnc droogen , en met een wolle lap zagtjes en lang wryven , tot ze warm worden

,

waar door ze zoo glimmend worden als een fpiegel. Deze Buccina Ttitmis hiet op 't Haar be-

Chineefch Tsjankn, oïTsjaku-, op de Eilanden Liukieww , of Lequeos ; van waar ze
de Tartars haaien om Trompetten van te maaken. taaien.

Hift.AntM. Lib. i. Cap. 15. Art. 8. noemt alle Kinkhoorens Cornets de mer

,

waar onder ik door de witte, welke het yvoor gelyken , de Subulas , of Marrelpriem
verfta; maar de gedaante van de Trompette marine, of zee Trompet, is onze Bucci-

na Tritonu.

%ll. Buccina tuberofa, of geknobbelde Kinkhooren, is veel kleinder dan de voor- af-
gaande , in 't gemeen een hand lang , over 't lyf geheel rimpelig, en met knobbelen fi°r'' *"*

bezet, zonder eenige glans of mooijigheit , vuilwit van verwe , echter, wegens zyne^Ttor
zeldzaamheit

, onder de Rariteiten getrokken , doch van binnen is hy fchoon wit als
°'

Porfellcin : men noemt hem HeBor.

I V. Buccina tuberofa nifa , rood geknobbelde Kinkhooren , deze is noch korter dan de 0, 4*

voorgaande, mede geheel knobbelig en rimpelig, met het zeegruis ofkalk zeer bezet , en f°°','iJ'
dieshalven moeijelyk om fchoon te maaken ; ros van koleur, met zwarte plekken op g***»
de knobbelen ; de mond is rond , aan de kanten zeer gefronft , en befloten met een
dun donker bruin dekzel , gelyk ook de voorgaande; beide zyn ze tot reukwerk niet
gebruikelyk; men vind ze weinig, enmeeft op zoodaanigeftranden, daargrootekeiftee-
nen zyn. Op Tombncco of Celebes Ooftkuft , word deze zoorte eigentlyk Honka ge-
naamt , en zeer gezocht van haare voorvechters, als ze ten oorlog willen gaan, met r„mi
zonder overgeloof: want zy moeten van buiten bruinrood en van binnen fchoon vuur- ^f'j'^.
rood zyn

;
de knobbels omtrent den mond moeten ook op zekere manier met malkan- »«•

"
'""

der overeenlrernmen: waar in ze dan Cengber met noch eenige andere worteltjes, als
ook briefjes met charadei-s getekent Hoppen , en binden ze dan in hunne gordels om
de lendenen vaft , geloovende , dat ze als dan gelukkig en onquetsbaar in den Strijd
zullen zyn

;
hier door worden ze zoo ftout, als den Gnekfchen held Ajax voor Tro-

jen, waarom wy dit Hoorentje den bynaam van Ajax gegeven hebben
; gelykhet voot-

noemde wit geknoopte den toenaam van Heclor.

V. Vftudo-imrpura. Baftaard Purpcrflek. Deze noem ik zoo , om dat ze cenigzins
de gedaante heeft van de Purpurflekke uit de Middelandfche zee , en van binnen een

"

rood bloedig vleelch heeft, gelyk men aan geen andere Slckken ziet; doch of daar in 7*X,
een rood bloed of zap te haaien zy , waar mede men zou konnen verwen , is noch niet
onderzocht; zy heeft een gemengt fatzoen , van een Murex en Buccinum , zoo dat men

]

ze onder die beide gedachten kan brengen
, zy is f en 6 duimen lang , van vooren uit-

gefpitft met veele gieren
, en achter met een merkelyke dunne duit; de bovenfle gieren

der randen zyn met knobbelen bezet, zomtyds zoo fcherp als ftompe doornen; het Enhhur
overige van de fchaal is effen donkergrauw , of aardverwig , zonderglans; en als men hfchr'-

het bovenfte vliesje affchraapt, ( 't welk niet licht te doen valt) is de lchaal wit , met
1""'

zwartachtige draaden over dwars; de rand van den mond is dun, met fcherpc tanden
gezaagt ; tegen over is hy glad en purperverwig } de binnenfte vlakte des Hoorens is
met dunne ribbetjes gevoorent: het Dier daar in, is hard, en rood als rauw vleelch , Z,g«
goed om te eeten

,
draagt op het hoofd een langwerpig fchildje , een lid van een vin- f'

dM
ger lang , en krom als een klauw van een beeft, net fluitende op den mond, buiten
vuil grauw en eften, binnen donkerbruin en wat genmpelt. Dit dekzel is van de befte
Onyx manna, by de Maleijers Unam Cafluri , dat is, Onyx mofchata , genaamt, om
dat ze voor de welriekende van alle Unams gehouden word naar 't gemeene gevoelen

,

maar niet naar 't myne
; want zy riekt naar niets minder dan naar M»fchus , maar wel

naar gebrande Garneelen met bamfteen gemengt, en ik zoude den Unguis van de eer-
fte foorte voortrekken

, of deze moeit in andere landen beter zyn dan de Amboinfche.
Zy is befchreven in 't XVII. Hooftdeel, de II. Soort.

Deze Hoorens vind men redelyk veel in den Amboinfchen Inham, aan de Noord- «Wij,
,

gevonden
ZyClC jwWew.
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zyde , en zy komen met troepen by malkander voor den dag , maar in zekere maan -

den, en vertrekken dan wederom naar de diepte. Die men tot Rariteiten bewaaren wil

,

moet men van het boven fte vliesje niet berooven , want anders, door dien men het zel-

ve nooit geheel af kan lichten , fchynen ze fchurft te zyn.

De6i- VI. Fufm, een Spil; dit is een langwerpig Hoorentje; wiens bovenfte helft is een

Turbo of Kegel , daar de gieren met diepe klooven onderfcheiden zyn, en daarenbo-

plmtmet ven gevoorent , hebbende op de midden van ieder giereenuitfteekendenvooren, gelyk

«Mlgfiii- een naad ; de andere helft is een lange fmalle fnuit, van binnen hol als een pyp, en

*aurp. aan 't einde een weinig gckrult , over 't lyf is de geheele Hoorn vaal, zonder glans,

damu ie- en met een ^an v\ics)c bekleedt , het welk daar niet af te fcheiden is j maar de fpits*

fihreve». ^ ^ daAe van de fnuit zyn zwartachtig ; de mond is klein en rond , geflooten met een

rondachtig fchildjc , dat zwartbruin is, doch tot reukwerk niet gebruikelyk : Eêrftuft

zee komende , zyn ze met ccne wolachtigheit bekleedt, die zich licht laat afwryven.

Dn"' VII. Fiifns brevis, Stompe Spil, verfchilt niet veel van de voorgaande , behalvcn

dat ze dikker van lyf zyn, en een dikke korte fnuit hebben, langs de gieren met knob-

ImvJB. beien bezet , donkergrauw en gevoorent als de andere. Een tweede foort hier van is

"f
É"rfa» rond van gieren, zonder knobbelen : haarer beider fchilden zyn van buiten ruig met

w2* kringen afgedcelt , en eenïgzins tot reukwerk dienende ; hoewel ze in 't Hoofdihik

van de Unguis Odoratus niet gemeldt worden.

Uu, De rechte Spil is 9 en 10 duimen, de ftompe Spil 4 en 7 duimen lang; indemid-

'iïku
'* dcn fcllaars een duim dik ' aldus Scnoemt naar de gedaante van een fpil

,
en word wei-

nig gevonden.

Worde» Daar is noch een andere zeldzaamer foort, die niet voor den dach komt , als wanneer

Imdêf'
'

er eenc by Scval in ecn rófchfi* kruipt , want ze houd zich op in de diepte. Zy is

grooter dan een gemecne Spil , mede gevoorent en ganfeh wit ,
langs de gieren met

knobbelen of bulten, die omtrent de fpits wat fcherp zyn.

De8/»> VIII. Buccinumpilofumprimumfivecaffum, in 't Neêrlandfch , HaairigeDiklipjes,

of Baerrmannetjes ; deze zyn van verfcheidc gedaante , alle met een korte dikke ftaert

,

um ma en een breede gekartelde lip , over 't geheele lyf gevoorent , en met verfchcide ryen van

'"wLÏtan borftels bezet, ruig en zonder glans : De eene foort is rondachtig van gieren, aan de

25*** zyde tegen den mond overftaande, met een dikke uitfteekende naad: Ecn ander foort

[mnen. is niet alleen gevoorent , maar ook met knobbelen en bulten bezet; de mond is klem

,

van binnen ros , en gefloten met een dekzel als een Unguis.

De 9* I X. Buccinum filofum tenue , is niet boven twee duimen lang , dun van fchaal

,

mede gevoorent , en met lange weeke haairen bezet , die in ryen aan malkander valt

Haan , en licht af te wiyven zyn , daar de voorige valt ftaan
:
men houd ze voor het

wyfjè van de eerde.

Deiaf x. Mitra papalis, de Pauskroon , is een langwerpig glad Hoorentje, van een by-

fe? zonderc gedaante; want de ccrftegier is zoo lang als al'tovcrige lyf, langwerpig als een

tuert rol ' ganfeh zonder ftaert, over 't lyf wit, maar dicht bezet met roodc droppels
,

die

TL' eenïgzins in ryen ftaan , en waar van de meefte vierkantig zyn , als of het koftelyke

uT fteenen waren aan eenen Paus-kroon : de bovenfte kanten van de gieren zyn mooi ge-

ÖêJi kartelt of getandt, gelyk ook de lip van den mond. Deze Hoorn heeft een fchadelyk

%fké'h- Dier tot zynen Inwoondcr, hard, taai, wit en ilymerig van vleefch ;
inzynfnuit, die

wmder. zomcyds als een lange tong uithangt , verbergende een klein beentje , als een doorn,

hv€r- waar mede zy eene fenynige fteek konen geeven, als men ze levendig in den hand houd,

waar van zommige ook geftorvcn zyn : het Dier zelf gekookt en gegeetcn ,
brengt een

dodelyk worgen aan , weshalven het tot de koft verworpen is ;
hoewel de geringe luy-

£» mrd den op Kaybobbo , een dorp van groot Ceram , daar zy veel vallen ,
dezelve zomtyds

op kooien gebraden, zonderfchadeeeten: want wie zoude zeggen, dat onder zulk eene

heilige Pauskroon een doodclyk fenyn fchuilde ?

""
27
m

De tweede footte hier van is kleinder , aan de kanten fyn of weinig gckartclt ,
en

ƒ»»«. de
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de droppels zyn bruinrood , die men bruine Pauskroonen noemt. Een derde foort AhmeAe

blyftkleinj omtrenteen halve vingerlang, meeftrood, met witte vlammen , en diep ge- "^n.

'

kartelt of getandt langs den omloop der gieren: de twee eerfte foortcn zyn zeldzaam;

maar de derde is gemeen.

XI. Mitra Epifcopi , een Biflchops-mijter i is van de voorige gedaante , dochfmal- •Dm*^

Ier en langwerpiger > zonder tanden aan de gieren, behalven aan den mond, daar ze verbeeldt

fcherp getandt is ; over 't lyf glad , met groote roode plekken gefchildert , zoo dat ^
het rood even zoo veel is als het wit : In 't vleefch fchuilt mede het voornoemde fe- Haar ge-

nynig beentje , waarom men ze in de koft myden moet : Ze is lang 4 en f duimen , fcj„evl„_

en fchaars een duim dik ; het vleefch van 't Dier verrottende , verandert in een zwart

flym > als inkt. Ze is gemeen op den ftrand van Kaybobbo. Men vind 'er noch een

kleindcr foort , fchaars een pink lang , over 't lyf wat gevoorent , en brandverwig

;

waarom men ze brandige Pauskroonen noemt.

XII. Turris Babylonica , Babylonifche Toren : Deze loopt met vccle gieren in een De is»

fpitze kegel toe, gelyk een Strombm, achter met een ftaert of fnuit, langs de gieren ^p"dèz"lve

diep gevoorent, waar van een langs den rugge uitftcekt ; de grond is wit, met veele ?lMt

-zwarte puntjes, die deuren en venfters verbeelden, gelyk men die aan de Babylonifche ma letter

Toren fchildert. Dit Hoorntje heeft ook een zeker gellachttcken , te weeten , dat het jj^
boven in den hoek een keep heeft , als of 'er een ftuk uitgebroken was ; het dekzel verUUtim

van den mond is een zwartbruine Unguis : Het heeft noch twee kleine foorten ; waar hmfcit*

van de eene kleine bleeke puntjes heeft ; de andere is meeft zwart ; van gedaante ko- ^""
r

'

om

men ze met de bovenftaande Spil over een, behalven dat ze kleindcr en gedipt zyn. h' <">*

XIII. Buccinum granulatum planum, is fchaars een pink lang, de onderftc of eer- ivord"*

fte gier is breed , uit den ronden wat plat gedrukt, met twee uitfteekende naaden; d'
J^J'JJJ'

eene aan den mond ; d' ander daar tegen over : voorts over 't gehcele lyf bezet met dtrfiona

ronde korrels, die in ryen ftaan , en zomtyds Tatemoflers verbeelden , zyndedemee- De 13*

flewitj demiddelfte, een band uitmaakende, zyn rood en zwart. Aan deverlchcziet-'"
rt'

men korte en ftyve haairtjes in de laagte tuffchen de korrels ftaan.

XIV. Buccinumgranulatum rotundum, is een enkeldc Turbo , rond van lyf, en zon- De\aii

der naaden ; ook doorgaans met ronde korrels bezet ; eenparig vuilwit , zonder ban- ^Zn^é-

den. /
*

letter M.
XV. Buccinum aculeatum , is omtrent een halve vinger lang, en over 't gehecle lyf Deied*-

fteekcligj dwars over de gieren ftaan ruige ribben; daarenboven is hy gevoorent, ^A(--^ieZ'eru'

bruin van koleur.

XVI. Buccinum nndofum , is een kort bultig Hoorntje , een lid van een vinger

lang, dik van fchaal , met f ruggen dwars over de gieren, verbeeldende eenige zee-^Z'ile'uc

baaren , en langs de gieren diep gevoorent ; aan den mond met fcherpe tandjes : De ^k'ter

ruggen zyn zwart of brandverwig , het overige is vaal. Een tweede zoort daar van , is Hiervan

meeft rond , zonder baaren , doch mede gevoorent , en bezet met een wolachtigheit ,fmrt .

die daar vaft aan kleeft. Een derde beftaat meeft uit een groote ronde gier, achter met j-^'
t

rct'

een kort rond ftaertje , dun van fchaal , en omgeeven met veele ribben , als draaden

daar omgebonden ; deze is zelden te vinden ; maar de twee eerfte zyn gemeen.

XVII. Buccinum lineatum, is mede een cnkelde en effene turbo , fchaars een pink Deiyfo

lang, omringt met zeer fyne of kleine zwarte ftreepjes , als of 'er zwarte draaden omgc-"^,"^""/

wonden waaren : de fchaal is ligt, met kleine tandjes aan den mond : In haar vleefch
. . tetter r.

heeft ze mede dat fenynig doorntje , gelyk de Pauskroonen , waar voor men zich

wachten moet , op dat het niemant in de hand quetze.

XVIII. Digitellus , het Vingertje , is ook maar een halve vinger lang , dik van^
^

lS*

fchaal, en lip, achter meteen kort ftaertje, over 't geheele lyf korrelig, vaal , en zom- letter Q..

tyds met eenige banden : De voorfte turbo ftaat akyd wat krom , en zyn fpits is ftomp

,

waar door het een vingertje gelykt, het welk naar iets wyft. Een tweede kleinder foort, Hiervan

is glad, wit, en blinkende als porzellcin : deze word zelden gevoriden.
fi^tf

N XIX. Tur-
""r '
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De ic,k XIX. Turricula, het Torentje. Mal. Bia bidji gnemon : Dit is een byzondcr fat.

&üiZ zoen onder de Buccina, langwerpig, onder en boven toegefpitft, waar vandeonder-
tykmrR. fte gier zoo lang is, en meermaalen langer dan de verdere turbo of fpits ; de fchaal is

dik
,

aan den rand van den bovenden gier een weinig geplooit , en overdwars met zeer
Va, kleine vooren : zommige zyn ros of geel over 't gcbeele lyf: zommige hebben roode
%«"' en zwal'

te bmden: zommige zyn doorgaans een weinig geplooit, met cn zonder ban-

fihSêge.
dcn

'
De kleinfte

.

foort daar van is wederom effen , of aan de randen een weinig ge-
hlmn. plooit, en zwartachtig van koléra; de mond is langwerpig , nauw als een fcheur , en

het Dier heeft geen been noch dckzel.

D,zoi'. XX. Turricula plicata , geplooide Torentje , deze is dikker van lyf en fchaal,

ZfehllJt mceu" grauw, met uitfteekende plopijen als ruggen, cn overdwars gevoorent, zoo dat

%'aTdt
ZC ga"fch rin,Pel 'g cn ™g 2Ï doch Wet by komt noch een foort, die wat flechter is

,

T„TL
maar deff

~

eIfs rl,SSen loopen fcherper toe, en hebben gemeenlyk banden : dcMaleijers

j£t£ noemen deze tweede foort , Bia bidjignemon , naar de gelykenis van Gnemon , Kor-
rels , die by ons dc olyftcenen gelyk zyn. Deze hebben veele veranderingen , die wy
alle echter onder deze twee foorten brengen.

iïrt^Lt
XXI

'
7'"rri"'ld fl's "ncla, deze is ronder van lyf , omgeeven mef zwart of bruin-

fettr
~ achtige en uitfteekende ribbetjes, als met dunne yzerdraaden.

XXII. Turricula granulata , deze is noch kleinder , waar van de cerfte gier het
teml V. meefte lyf uitmaakt , rondom en dicht met kleine korreltjes bezet : D' eene foort is

lichtgrauw: D' andere heeft ecnige banden van roode , zwarte, en blauwe korrels , als
of het 'Paternojters waaren , gclyk men ze ook wel noemt.

rfo't

23"' x x 1

1

* Buccinum angulofum , fchynt mede geplooit te zyn , doch de ruggen zyn
. fmaller en fcherper; ze is dun en ligt van fcjiaal, eenpaarig donkergrauw.

ïSè^Ht
XXIV

- Buccinum fcalare , het Wendeltrapjc, is een raar, klein, en witHoom-
Vf«r'w." tje ' buiten omgeeven met veele plekken, die dwars aan de gieren ftaan , alsfthubbctjes,

en in ordre opgaande als een wendeltrap.

Duff" XXV. Buccinum fpirale , zynde de alderkleinfte van dit gedacht , is fchaars een lid

fcsX van een vinger lang, grauw of bruin , ruig, cn gerimpelt. Deze noemt men in Portu-
irtW gaal eigentlyk Bozios, ('t welk echter een gemeene naam is van alle Buccina ) ze wor-

den veel m dc klooftere verkocht , waar uit de Nonnen , tot tydverdryf, kranflen en
hoedbanden maaken.

fZ't^T.p
XXVI

- Buccinumfoliorum, zynde mede van de kleinfte Hoorntjes, dun van fchaal

,

& ülfd, uit eenen ronden gier fchielyk toeloopende in een fpits , zoo fcherp als een naald ; lancs
plaat J • c l ö
XXIX. °c Bicren IS zc ryn genbt , groengrauw van kolcur , met zwartachtige flipjes ; den

m°nd fluit ZC mct een dun rond dckze'tje. Men vind ze by menigte aan de bladeren
en takken van zoodaanige boomtjes en heefters , die op den ftrand waflên , inzonder-

ZZjtVP*. °P hec Mangiumfruttcans. De Inlanders neemen de grootfte, kookenzc, eneeten
worden. ZC

Dit zefde geftacht heeft ook fyne gtiisquilia!, of kleine fchorri morri , van verfchei-
de gedaanten , die men hier en daar op ftcenige ftranden vind , welkers gedaante uit-

wyft , dat ze onder de Buccina behooren.

«fiJXT
T-0anko van de kuft gebragt

> komt met geen van de Amboinfche Hoorntjes ovcr-

™»! '

"'
een

>
behalven cenigzinsmetdey/fW^/r/.//^, uitgezondert dat ze geen bulten , noch

doornen heeft , maar rond toeloopt in een ftompe fpits , met een dikke fnuit : deze

>>ƒ Hoorn is fchaars een fpan lang, zeer zwaar cn dik van fchaal, te weeten, ruim een fchaft
dik; de buitenffe huid is onzienlyk vuilgrauw , met geel gemengt, hier en daar gefbor-
ften, en met afgefprongene fchilffers ; binnen in den mond is ze Oranje-geel , dochal-
Icnxkens naar binnen witter, maar niet Paerlcmoerachtig ; aan de flinker zyde van den

lm Jeu mond zie t men drie uitfteekende ribben , die wendeltrapswyze binnenwaarts omloopen y
haar gebruik is om 'er armringen van te maaken , als men ze overdwars in (tukken zaagt.

Sr Zy hcbben een Koni,ng ,*' zoo men in 't gemeen gelooft ; doch by nader onderzoek heeft

men

zwaar
van
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men bevonden, dat het een wyfje of Koningin is , van den gemeenen troep niet ver-

fèhillende; behalven dat haar gier verkeert, of naar de rechterhand omloopt, als men Hebben

den mond recht voor zich houd ; gelyk hy aan aüe andere Hoorntjes flinks omloopt ,

""
e^^

ten aanzien van de aanfchouwers. Naar 't verhaal der Duikeren , vind men de Tsjanki omkop.

op den grond van de zee > op zeekeren tyd des Jaars , met honderden in eenen troep ziefhtt-

over malkander vergadert, waar aan men bekent, dat ze dezen Koningin onder zich £„^ezy
verborgen hebben , en, naar men gift* haar als dan bezwangeren : want kort daar na voorttee-

vind men op dezelve plaats een raare Melïcera , of Eijerftok, hangende veele kriftal-

achtige korrels, als druiven, rondom aan eenen fteel in 't zand opgerecht , waar uit dan

Jonge Tsjanki voortkomen. By de Inlanders is deze Koning , zoo zy hem noemen ,
z)'n van

zeer duur, geevende voor 't ftuk wel hondert fagoden •> om dat hy zoo zelden gevon- 'waarde.

den word: de gemeene man mag hem ook niet verbergen, maar moet hem aan hunne

Koningen leveren.

De Buccihnm , deze hebben , als de voorgaande
, by ons andere benamingen , zie de eerjie foort op de plaat XXVIlj.

met letter A. aangewezen. De 2dl foort by letter B zyn die mek Trompetten noemt , ook wel Tritons-hoorns.
Men vind van deze heel groote , waar in omtrent de z'yde aan de derde krul

, of omloop een gat is gemaakt , door 't

welk men flerk blaazende een groot geluid kan maken. De Heer vander Buren heeft 'er om een u-at kletnder ter hand
gefïelt, aangewezen met AT. I. -waar in het geheele Dier noch is , en gelykt wel naar 't geen met K. en L. opdeV^-
flaat , in t cerjle Deel is aangewezen ; doch met dit verfchil, dat de poolen en nspers wat fcherper en dunner z\n.

De 3
d' en qt' foort, met de letters C. en U. aangewezen, hebben by ons de naam van Olykueken, om dat zy de koleur

en gedaante daar van hebben ; ja Zelfs, als zy wel gepolyfï zyn, zoo is haar glans even eens, of zy met olyc befmeert
waren ; die hy letter O. is een enkelde ; en die by letter C. een dubbelde, en word ook wel de gebulte Olykoek ge-
naamt: van deze zyn mg verfcheidefoorten, waar onder twee uitmunten , en zelden voorkomen

j
namelyk de gefru nite

j

en de Olykoek met rnfynen. De foort, is verbeeldt op de plaat XXIX. met letter K. De 6'' foort, met letter F.
die men Spillen ook Tabakspypen noemt. De 7* joort, met letter G. En de &** met letter H. De O* heeft geen af-
beelding. Doch de \od' foort, is aanjeivezcn met letter I. deze is de PaU2e-kroon, een Hoorn eertyds van den eerjlen
yang: t gedenkt my , dat Vr twee hondert guldens voor wierd betaalt; alhoewel nu hunne waard*iwat vermindert is

Zoo blyven zy noeh goed , indien zy heel hoog rood gevlakt zyn , V welk men iLm Primierkolcur noemt
; ook als hun

koleur, van beneden tot boven aan den top, getyk blyft, zander te verminderen, die men dan Topfchuon noemt, en

%y moeten voor al geen naaden of voorens hebben. Het venynig angeltjc ,
'/ geen de Schryver in deszelfs vifh aan-

merkt , moeten de Roomfchgezinde liefhebberen ongemerkt laaten voorbygaan ; als mede dat in de BiÜchops mijter
is, aangewezen met letter K. zynde de 11*foort. Wy noemen die Oianjc pennen, oni dat hunne vlakken fchoon hoog
Oranje zyn: de Heeren Feitemaas bezitten een van deze metfchoone Citroengeele vlakken : buiten deze zyn''er mygeë-
nte bekent De llA' foort , met letter L. aangewezen, word by ons Piramyde genaamt , waar van mede verfchcide
foortenzyn. De i^'fiort, heeft geen af beelding; Doch de tqt* foort, fiaat by letter M. die wy

,
omzyne knobbelach-

tigheit , de Rytlenbryhoorn noemen. De l$«'joort, met letter N. word het Diltelhoomtje genaamt. De 16* a
Verbeeldt hy letter O. De ljie hy letter P. De iS^* by letter Q. De 19* met R. die in 't gemeen Bandpennen ge-
naamt worden ; waar van veele foorten zyn. De zoft' by letter S. is een foort van de voorgaande. De z 1 ft' by letter
T. De lift' met letter V. deze word om zyn fchoone koleurde banden de Staaten V \agpen gcheeten. De z$ft<foort heeft
geen afbeelding ; Doch de za!1' hy letter W. deze geeft ons de Schryver voor een Wenicltrapshoorn , alhoewel het
maar een byfoort is „ Met heel weinig verandering, worden op onzefranden diergelyke veele gevonden , en van onze
Vifjcbers, doch te onrecht, Kinkhoorns genaamt: het zou wei gevoegt hebben de rechte Wenteltrap hier byte zetten

,maar alzoo ons , onder 't maaken van deze plaat
, de afbeelding ontbrak , zoo zullen wy die op de eerfleplaats , die ons

voorkomt, vertoonen. De iffi* foort, word met letter X. En de z6Jft met letter Y. Qangewezen.
Van de 1 sjanko geeft ons de Schryver geen afbeelding , doch dezelve word by ons de Ofterhoorn genaamt , om dat de

Heidenen dezelve in hu>.ne offerhanden gebruiken , waar mede zy welriekende olye of balfem gieten {zoo men zegt.)
Zy komen hier meefl, buiten om met lompe cieraaden , en vanbinnen heel hol uitgefneden waarom mengelooven moet
dat zy tot eenig gebruik zoo gemaakt zyn. Ik heb dezelve nooit heel ontmoet, als nu by de Heer de Jong, die'ereenigs
van Ceilon heejt gekregen , doch dezelve zyn my, om dat de plaat al gemaakt was, te laat toegekomen; waatom ik
die niet heb kannen laaten afbeelden : ook is hy grof, plomp , zonder koleur of eemge tekenachtigbett , en derhalven ook
niet waard , om 'er een nieuwe plaat van te maaken.

XX. HOOFTDEEL.

Strombus. ISlaelde. Sipot.

O Nder het zevende geflacht behooren de Strombi, dewelke zyn fmalle, lan- Dc Strom-

bus be-
*

fchreven.
ge Hoorntjes , met veele gieren in een lange fpits toeloopende gelyk een
houre nagel. Men noemt ze eigentlyk Strombi, of'Turbines, in'tDuitfch,

Naalden , of Pennen ; Mal. Bia Krang , Djarong of Sipot. Zy Zyn Van Waarvan

tweederlei fatzoen, flechte, en hoekige of knobbelige. De flechi^zyn effen van fchaal. ™'J?
^

De gieren hebben geene of kleine keepen tuffchen beiden , of zyn een weinig geribt,

als volgt.

N 2 I. Strom-

t
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DciP I. Strombus primus five fttbula > een Elze of Marlpriem > deze is de grootfte van dit

&tiïjt" g*fl*ctej op het meeft een hand lang , doch gemeenlyk korter , effen van fchaal , vuilwit

XXX. als yvoor , met zwartblauwe plekken of ftreepen aan den kant der meren : het Dier

is wit) zeer hard, en taai van vleeich, onbequaam tot eeten; net iluit zynen mond
met een dun klein dekzeltje , 't geen het Dier echter qualyk bedekt': in zyn vleeich zit

een venijnig beentje, wiens fteeken voor doodelyk gehouden worden , gelyk het ook

groote pyn verwekt , als men zich in de fcherpe fchaal , of in zyn fpitze verzcert.

ftii II. Strombus fecundus , is van de voorige lengte, doch fmaldcr , en niet boven een

it'<rli~" vinger dik, langs de gieren met groote zwarte droppels bezet, en de gieFen puilen in

de midden ook wat uit.

De 3* III. Strombus tertius , is het gemeene (lach j waar van zommige witachtig zyn ,

feTui
1'y' met 'ootverwige plekken en ftreepen ; zommige zyn wit , met zwarte flipjes langs den

letter C. kant der gieren j andere zyn ftomp van fpits, als een zwik, dat men in een vat ftcektj

wederom andere hebben rofTe en kromme ftreepen, als of 'er verwart garen oplag.

De^ IV. Strombus quartus, is lichtbruin, met groote witte oogen , en de gieren puilen

feulr Ë. mede in de midden wat uit ; Zyn zeer zelden te vinden.

Des1- V. Strombus quintus , is ligt van fchaal , lichtrood of vuurvcrwig , met witte flan-
faort. • i i j i

getjes, ook zelden te vinden.

De6<' V I. Strombus dentatus , gekartelde Naaide , is mede lichtbruin , en aan de kan-

f'ti'erË.'

1
' ten der gieren met ftompe tandjes, en langs de gieren met dunne ftreepen verziert.

vtrbaldt. yan je Eilanden Luffapinjos brengt men noch een raare Marlpriem, langs de gieren

getandt of gekartelt, gelyk de voorgaande, doch van koleur bleekgeel , als vuil yvoor

,

met heel kleine ftreepen, en daarom genaamt de yvoore Marlpriem.

De-]'' VII. Strombus feptimus , is een pink lang , en een fchaft dik , dwars over de gic-

^kt'trP. ren met fyne groeven , gelykende een Eenhoorn.

VIII. Strombus offavus five Lanceatus, Piekenier, is een kleine, en fmallc Naal-
Joort t -

'

later G, de, wit en glad , langs de gieren ftaan vcclc zwarte ftreepen overend , alsofmcnccn

deel opgerechte pieken zag.

Dep* IX. Strombus nonusfive granulatus , gegranuleerde Naaide, is een klein goetje ter

fcn' groote van Naainaalden , beneden een ftroohalm dik , met veele korreltjes bezet ; zom-

mige ook geribt en gekartelt, van verfcheide fatzoen.

Demi' X. Strombus chalybeus-, Zeilnaalden, zyn de kleinfte van dit gedacht , een weinig

^Icttcrl? hoekig' doch gevoorent : zommige heel blauwachtig, als geblauwt ftaal : zommige met

witte en zwarte flipjes.

Dm* XI. Strombus caudatus albus > witte Tuitjes , zyn als andere Naalden > doch hebben

^ïaterK. achter een omgekromden ftaert ; de witte zyn dwars over de gieren gevoorent , en hoe.

meer voorens zy hebben, hoe raarder zy zyn, fluitende haaren mond meteen dun geel

dekzeltje j zommige zyn geheel wit-, zommige met fyne, zwarte, of bruine ftreepen

omvangen , die de raarfte zyn ; een derde foort is geheel ruig , en gekartelt , ja fchier

fteekelig.

Dm* XII. Strombus caudatus granulatus , is ganfeh korrelig ; zommige geheel grauw

;

iutlS. zommige hebben de grootfte korrels wit, dewelke fraaijer zyn. Men noemt deze bei-

de foorten Tuitjes, naar de gelykenis van een tuit aan een Schenkkan.

Dci^' XIII. Strombus tympanorum , of Tympanotonos. Necrd. Trommelichroeven , naar

^kitlr$. ^e gelykenis van het houtje, waar mede de Tamboers hunnen trommel (pannen; haa-

re gieren zyn met keepen onderfcheiden , en daarenboven geribt, eenpaarig taneïtvan

koleur , en' zonder tuitje ; doch een raarder foort hier van is geheel wit ; deze zyn de

raarfte onder dit geflacht , immers op Amboina ; maar worden ook gevonden op de

Zuidzyde van Ceram , inden Landftreek van Kellimoeri: mooijer, en grootcr vallen ze

op Java, en Sumaf/fp.

Dn4* XJV. Strombus tuberofus , geknobbelde Tuitjes, is de eerfte onder de hoekige

tït'erp. Naalden, vol groote knobbels, en aardig gefchildcrt met zwarteplekkcnenftrecpen.

X V. Strom-
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X V. Strombus angulofus , ruige Trommelfchroeven > deze zyn zeer ruuw van fat- De i

zoen, niet alleen knobbelig en gehoekt) maar ook diep gevoorent ) ruig, zonder glans^^
r 'o-

v

en kalkachtig, dieshalven moeilyk om fchoon te maaken; achter hebben ze geen mer-

kelyken ftaert, echter loopt de mond aldaar wat fcheef.

XVI. StrombusfluviatilU , Riviernaalden, in 't Amboinfch Seffu ; in 't Maleitfch ft#
Sipot at/er , en flecht Sipot. Deze zyn lange fmalle Naalden , dun en ligt van fchaal , ktterP.

grauwgroen, of (lykverwig , zonder glans ofmooijigheit, 4 en f duimen lang, fchaars

een vinger dik : een ander foort is kleinder, ftomp van fpits , en met zwartachtige ftree-

pen getekent : zommige zyn ook wat hoekig langs de gieren. Men vind ze aan den Deze

mond van alderhande Rivieren , daar het flykig is , leggende in het flyk verborgen , ^Zféren

daar men ze met menigte uithaalt , en op de markt te koop brengt , want ze geeven Sn,«>">">-

een goede fpyze 5 zelf het fop daar van word rot het eeten van Tapetrx gebruikt : men Worden

dient ze echter een halven dag of nacht in verlch water te laten leggen, op dat ze het^j^
zand en flyk wat uitipouwen ; zy zyn zoet van fmaak , doch ais men ze eeten wilj

moet men van de fpits een groot ftuk afflaan , en dan kan men ze uitzuigen, ofanders

met een fpeld uitnaaien j haar mond is gefloten meteen dun zwartachtig dekzeltje.

XVII. Strombus paluftris , Amb. Sipot kitsjil , MakkaflT en Maleitfch Borongan , Be 17J.

deze is van gedaante als de Marlpriemen 5 doch korter , leelyker , flykverwig , ge--£'
J
.'Q-

/
'

meenlyk met een afgebroken fpits , binnen wit en glad , en den mond met een dekzel

gefloten ; zy houd zich op in de moeraflige Zagocboflchen , op Amboina onbekent,

doch zeer wel bekent , en word veel gevonden op Ceram > Boero , en Celebes ; deze

is mede bequaam tot eeten, en word daarom veel gezocht en toebereidt als de voor-

noemde.

XVIII. Strombus paluftris Uvis > is dik van fchaal , hebbende de gedaante van ftiS*

gemeene Naalden, met een kleine keep aan den hoek van den mond, glad> zwart ot^°u
'

e

'

r

donkerbruin . deze valt mede aan moeraflige Rivieren by de wortelen der Boomen , en
zyn ook goed om te eeten.

XIX. Terebellum , een Kuipers-boor , deze tel ik mede onder de Strombi , we- De u/>

gens h.iare lange en fm.üle gedaante , hoewel zy vaneen byzondermaakzel is , de Rol- f

§

len naarder komende; want zy heeft maar een groote gier, een fmalle en lange mond,
en loopt fchielyk fpits toe, als een Kuipers-boor, of gelyk de fpits van een houte Teil

:

de meefte zyn vaal of lichtbruin , met zwarte ftreepen en adertjes : zommige met zwar- fm deze

te flipjes: men vind 'er ook fpier witte; zyzyndun, ligt, en glad van fchaal, en kun- S,^"
nen uit het water fprmgen , als of ze uit een boog gefchooten wierden. ' /mi**.

XX Strombus mangiorum , is een grove Naaide , omtrent een vinger lang , van velof.
buiten ruig, en diep gevoorent, flaalgroen en zonder glans, met een breedelip aan den
mond i hy houd zich op in moeraflige plaatzen, daar een harde grond en fteenen onder ntattuf

zyn, by de wortelen van het Mangium cafeolare, en aan de fteenen daaromtrent; hy
T'

is van geen zonderlinge mooijigheit , word echter, wegens zyn fatzoen , onder de Ra-
riteiten bewaart, en van de Inlanders tot de koft gezocht, gelykden voorgaanden Sipot

ajjer.

De Strombi
,
Naalden, hy den Schryver genaamt

,
zyn by al de Nederduitfche Liefhebbers onder den naam van Pen-

.
nen bekent

,
die ieder weder haare byzondere benaming hebben. Die met letter A. aangewezen

,
op de plaat XXX

word gcheeten de dikke Tyger-pen. Die met de letter li. de dunne Tyger-pen. D,e met C. d' omwoiidc Pen Die
hyletterD. de wit geplekte Pen. BylellerE. de gckattcldePen. Diemetdeleiterst\G,H,enl. werden Naaldc-pen-
nen gememt

,
om haar dun-en fcharpheit. Die by K. de Snuit-pen. By L. de Kobbcl-pen. Die hy M. de enkclde

Trommellchroef; van welke noch een andere groeier foort is , die men de dubbelde Trommclfchroéf noemt Die bt
letter N. de gedoomde Snuit pen. Die by O. word de Wcffindifche Pauze-kroon genaamt, vee/liet omdatzedaar
van daan eerfl tot ons is overgekomen. Dieby?. i, ten Slakke-pcn. DiebyQ. een Wcllindifche bartin Pauze-kroon

t
lilt om dezelve reden als de voorgaande. Die hy de letter R. aangewezen , is een andere foort van een Slakke-pen
üie by ö- is de gelbppelde Boot: waar van meerfoortenzyn; abdt Witte; <fc gertreepte

;
^gevlamde; enz. Endil

hy letter 1. afgebeeldt
, word onder de Bandhotens

, gereient. V«M deze Pennen zyn noch veele andere foorten t
doch alzso de voornaamfle hier zyn vertoont, moet hei den Liefhebberen genoeg zyn.

XXI. HOOFT-
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XXI. HOOFTDEEL.

Voluta. Bia Tsjintsjingt

I
bt Voh- ~W ^ nct acntule gcüachc komen die gecne , die wy Volutts noemen; in 't Duitfch»

teiefebrt- Wellen; in 't Maleitfch , BiaTsjintsjing, en Krang lanke ; dit zyn alderhande Vo-

luta > daar men ringen van maaken kan, hoewel dit laatfte eigentlyk op een ze-

kere foort paft.

Waarvan Voluta is een konftwoord uit de Boukunft ontleent) waar door betekent wordende
deu.ig krullen, die men aan de Jonifehe en Corinthifche pilaaren ziet, naar welkers gelyke-

hm. * nis deze Hoorntjes genoemt worden: want zy hebben een plat hoofd, uit vecle gie-

ren in malkander loopende , gemaakt , in form van een linea fpiralis , of ilangelyn :

het lyf is langwerpig , uit veele nauwe gieren gemaakt, over malkander gerolt, en ach-

ter fpits toeloopende , zoo dat ze op het hoofd ftaande een kegel , of piramide ge-

Waar lyken. Uit het gevolg van dat fatzoen , hebben ze een lange fmalle mond , en het Dier

dêrleTfit-
heeft ganfeh geen dekzcl, trekkende zich zoo ver naar binnen, dat men niets daar van

ten zyn. z;e t. In zee zyn ze fchier alle met eene wolachtighcit en (lymerige huid bedekt , die

ligtelyk kan afgefchrapt worden. Zy zyn zeer verfchillendc van fatzoen onder malkan-

der , gelyk uit de navolgende foortcn blyken zal.

Dc eerfie I. Cymbium , gekroonde Bak , of Kroonhoorn , Mal. B'ta fempe > by de Inlanders

fint is van je Zuid-Oofter Eilanden JVina. Deze heeft een verfchillcnd fatzoen van de volgen-
afgebeelat

op di plaat de Volutie , want als men hem overeind houd , en van achteren beziet , gelykt hy een

fa letter wapenrok , of Keifersrok , (palttdamentim ) boven op met veele tanden , die in een

A
-

, krine: ftaan, als een kroon; van voren gelykt hy een Iangwerpigen Bak, meteenwyden
Worden V

t
• , i

fa een mond , buiten wat ruig, en donkerbruin, hier en daar met groote witachtige plekken;.

VuT^rk- binnen is hy vuilwit , als yvoor; de gieren aan de eene zyde beflaan pas de helft van

leken. je breedte, en daar in legt een groot Dier, van een hard grauwachtig vleefch , bloot

Ihune en zonder dekzel. De grootfte zyn i j en 1 6 duimen lang , en 3 duimen breed. InAm-
groutte,

j,oina vai]en ze n ;et , maar veel in de Zuid-Oofter Eilanden , inzonderheit op Key.

En hoe De Inlanders eetcn het vleefch, de geheele fchulpen op kooien braadende, doch de

te'md? grootfte breeken ze de binnenfte gieren uit , en maaken daar van bakken en fchotels

;

worden. ccn profytelyken huisraat , om dat het niet ligt breekt , en als de maaltyd gedaan is >

dient ze hun tot hoofvaten, om het water uit hunne vaartuigen te fcheppen. Deze uit-

geholde vaten brengen ze zomtyds te koop ; maar de geheele kan men qualyk krygen

,

ofmen moet ze uirdrukkelyk beftellen. De Chineezen noemen dezen Hoorn, Ongle, dat is >

Koningshoorn, en weeten uit zyn binnenfte deel aardige lepels te maaken , dewelke men

qualyk kan raaden , van welk een Hoorn zy gemaakt zyn ; doch zy dienen beft voor ie- •

mand , die flinks is.

Van deze Daar valt noch een kleinder foorte op Ceram , niet boven de 7 of 8 duimen lang,

i*/»"/,
'ichterbruin en gladder, boven op met een fmalle kroon , die men zomtyds geheel kry-

verbicldt gen kan, om dat ze te klein zyn, om 'er bakken uit te maaken.
•y letter B b 1

De 2*
faJetter B.

jiieta Bntyri , Boterweg : deze is onder de Voluta de grootfte ; het hoofd is

'P"*\ft wel platachtig , doch aan de kanten rond , en in de midden met een uitfteckend
gebeeldt by » ö

.

letter C. fpitsje, zoo dit hy niet overeind kan ftaan , over het geheele lyf is hy geel , alsboter,

met zwarte of bruine flipjes, die in een rye ftaan , maar aan het hoofd zyn het brcede

aderen of ftreepen. Zy worden zelden gevonden, inzonderheit die gaaf en geheel van

fchaal zyn ; want dikwyls hebben ze fcheuren , of leclyke naaden.

Vm deze Men heeft hier van noch een kleinder foort , waar aan deCharafters ordentlyk ftaan

,

ï"£r™ gelyk aan den Muzykhoorn.

«3* III. Voluta miijicalis, Muzykhoorn, ofA. B. boekjes, anders Letterhoorns; deze is

foort, aan- a[_
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d' alderplatfte van hoofd > zoo dat hy over eind kan ftaan j als een kegel ; de fchaal is gewctn

wit, maar dicht bezet met grove zwarte, en vierkantige Charafters , alleinrjtcnftaara-
™tlauf

de langs de gieren, en eenigzins verbeeldende Muzyknooten ; doch aan zommige zyn Hmrc
de Charafters langwerpig , cn die 'er naaft aan ftaan , wat korter ; diervoegen als men fe^ki* ty

de letteren ziet in de A. B. boekjes der kinderen : het hoofd is met gelyke Charafters
getekent, en over 't lyf loopen noch 2 of 3 geele banden, die demooiftezyn. Daar '"mar
is ook een foort, die de Charafters zeer klein en ydel heeft, naar den voorgaande Bo-

J"' 7'

terweg aardende ; de mond is zeer nauw, zoo dat men qualyk iets van het Beeft ziet, /»«''

en de buitenfte fchaal is bekleedt met een dun vlies, 't welk men terftond aan de ver-
fchcn affchrapen moet , anders is het moeijelyk af te krygen. Zy zyn ook meeft vol
fcheurcn, zoo dat men weinig gladde vind, en de befte moeten niet boven drie dui-
men lang zyn; de binnenfte omloopen zyn zoo dun , als een Perkament, doch zoo ftyf
als de hoorne blikken aan de Lantaernen , dicht op malkander gerolt, en zonder Cha-
rafters. Op Borneo in de Landas worden deze Hoorns mede getrokken tot armringen.

IV. Cereola, Keersjes , Mal. Bia Lilhtg : deze zyn ook kegelvormig, doch "het '"L"e%
hoort puilt meer uit, zoo dat ze niet wel konnen ftaan , van eeneenpaarige koleur , als

/oor''

"

/"

verfch opgefneede wafch ; behalvcn achter aan den mond hebben ze een violette ot'%'"-"'r

zwartachtige plek; over 't lyf zyn ze fyn geribt, en de verfche zyn mede meteen dik
H '

vel overtrokken , 't welk men terftond affchrapen moet. Een tweede foort hier van is Vm Jeu
breed van hoefd, met een kort fpitsje in de midden, en korter van lyf, mede wafch- t^Z,
geel

,
en overdwars met fyne witte ftreepen getekent; doch aan den mond hebben ze

den voornoemden violetten plek niet.

V. VolutaTigerina, Tygers : deze zyn niet breed van hoofd, maar lang van lyf, D,,'.

en de kringen van het hoofd maaken eenige groeven j het lyf is getekent met feroot*^^*'
kaftanjebruine plekken , die zomtyds ook zwartachtig zyn , en de grond is wit, of licht-

rood. Deze plekken verbeelden verfcheide' figuuren , van Wolken, Gedierten, en Men-''
fchen, die een groote kift draagen , naar dat iemand fchrander is in 't belpiegelen ; langs
de gieren zyn ze fyn genbt , of geftreept , en met een dun vlies overtrokken, 'twelk
aan den gedroogden moeijelyk af te neemen is. Zy vallen op de kuft van Hitoe. tTa* ii,

VI. Nuiecula, Wolkjes, zyn mede langwerpig als de voorgaande , doch aan 't f,'.™
hoofd wat geknobbelt , als of het een foort van de voorfchreeve^Bakken was , mede *****

wyd van mond , en dun van fchaal ; deze is aan d' eene en grootfte foorte bruin , BSttfi a
vuilwit gefpikkelt ; aan d' andere foorte purpcrachrigbruin, met blauwe en witte ftip- ,!^Zci
pcltjcs, die met troeppen door malkander loopen , als of het wolkjes waaren , veel""''
fchoonder en raarder dan de eerfte : andere noemen de voorgaande Tygers.

fi°rt'

VII. Vefpertilw, Vleermuis, Mal. Bia mor/ego cn Bia buduri, Amb. Rnluton. Dit De-,''

fchynt in 't eerft een Murex te zyn, want de kanten van de omloopen zyn bezet met pfalaf
fcherpe knobbels, als de doornen van een Rozelaar, maar het Dier daar in woonen-
de bewyft, dat het onder de Volute behoort, welke alle zonder dekzels zyn : 'thoofd
puilt ook vry wat uit, als een Turbo, daar aan men ook doornen ziet; de fchaal van

ft

buitenis bleekwit, zomtyds lichtrood, met zwarte plekken en wateren getekent, ge-
lyk de vlerken aan een vleermuis ; de mond is wyd , vervult met een hard knarsbee-
nig vleefch, aan de buiten zyde fraai gefchildert , met geelgroene en zwarte ftreepen.
De tweede foort is langwerpig , lichtrood op den grond , met donkerbruine wate- De *u

ren; in plaats van doornen, heeft het hoofd ftompe knobbels. De derde foort is me-^ff*'
de langwerpig

, en met ftompe knobbels , rookverwig, met donkerbruine ftreepen f'^'h''
gefchildert

, in plaats van wateren , die wat verwart loopen als garen. D' eerfte zyn «S i»
op alle ftranden gemeen , hoewel men 'er weinig vind , die ongefchonden zyn , maarSv",
meeft gefcheurt

,
en met doode vlekken. Voor de mooifte houd men , die bleek zyn,

en op den grond breede zwarte wateren , en hoog verheevene knobbels hebben. D'
Amboineezcn zoeken ze zeer tot de koft, fmaak hebbende in dat knarsbecnige vleefch

,

hoewel 'er wat bitter onder loopt : De Boctonders leggen ze den kinderen in 'tllaapen

onder
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onder 't hoofd ', om voor het nachtelyk verfchrikken en fchrecmven bevrydt te zyn 1

luim noemende die in hunne taal Droomhoorntjcs ; in 't Mal. Bia mimfi: by anderen ook

Bia baduri, dat is, Steekelige Hoorntjes, welken naam ook gegeevcn wordt den Tribw

las , hier boven vermeldt. Zommige Amboineezcn noemen ze ook Makhjn horun ; en

rat*""" men vind dikwyls aan de klippen , daar ze woonen , een bosje van witte en hoekige

eijers hangen, doorfchynende als ys, en met fmalle halzen aan malkander hangende,

niet ongelyk de eijers van een Zeekat s
doch men houd ze voor de eijers van deze

Hoorntjes, en doen niet tot de voorteeling, gelyk alle Melicera van Hoorntjes niets

anders zyn , dan een overvloed van nering. Zy hieten op 't Boetons Cantaruga , om

dat ze, als boven gezegt is, droomen verwekken, en de kinders geruft doenflapen,

als men ze hun onder de kuflens legt.

Ac8«' VIII. Harpa, de Harp, is ook een wydmondige Valuta i wel de mooifte van dit

f
SbJdt geflacht , van buiten verziert met breede en uitfteekende ribben , die boven eindigen

ofdtuhe -

n fyltze doornen, en verbeelden de fnaaren van een harp, loopende de doorntjes door
plaat met " _ _ . *. • ^— «„ f-i
UiurK. den geheelen krul ; de ribben zyn vleefchverwig , de tuflchenplaatzen wat bruinder , met

JÏ,Zu witte kerkvenfters verziert en getekent; in den mond aan den buik zyn ze zwart; het

mhlmr. £)jer hee ft vee [ ilard en knarsbeenig vleefch , aardig gefchildert , met lichtbruin en geel

,

boven op met fterretjes. Zy hebben een ftuk vleefch vooraan, zoogroot, dathetniet

wel in de fchaal kan , 't welk ze los konnen laaten en wechwerpen , doch wat daar uit

groeit, isonbekent: immers men vind 'er veele , die dit ftuk niet hebben, en als men

t' ftuk afrukt , vind men daat onder eenige witte korrels , als of het eijers waaren.

Huiit Zy zyn van natuur ftraks fchoon, maar men heeft moeite, om 'er het vleefch uit te kry-

Xjillf-gen, want als men ze kookt, en laat verrotten , krygenzedoc.de vlekken, te weeten,

overal' daar het doode bloed raakt, waarom men het vleefch moet uirfnyden , zooverre

*
men kan, en het overige de mieren laaten uiteeten. Zy heet op 't Ambomfch , Tattahul,

(*t welk ook den Sibor beduidt) en haar vleefch word voor fchadelyk gehouden.

De 2* De tweede foort is kleinder, maar fraaijer dan de voorgaande , om dat ze mooijer

fZtfü gefchildert is , als met bloemtjcs en roode vlekken ; de ribben zyn met zwarte ftree-

vtrbttlit pcn geftreept , en aan den mond hebben ze fcherpe tandjes , die de voorgaande niet

6p dezelve
, r- i i T , *

plaat fa heeft; deze noemt men tdele Harpen.

'"o'h: De derde foort is klein, en langwerpig; waar van de ribben maar blinken , en de

teUtttr tuflchenplaatzen zyn doodsgrauw , met kleine venftcren getekent. D' eerfte en derde

ma foort vind men overal in Ambon : maar de tweede valt in de Liafterfche Eilanden. De

W»'
4

Liefhebbers gceven deze Hoorntjes verfcheide naamen , naar hunne zinlykhcit , om
Velheide fa ze de voornaamfte onder de Rariteiten zyn; de Maleijers noemen ze Biafarajfa,
bemmmi.^ ^ mooï]e gcb,oemde k |eedjes alzoo genaamt

;
by d' onzen hieten ze ookA«-

retjes, van de Liefde; andere noemen ze in 't Malcitfch Bia bafaghi, oUaJigi, dat

&,<™-is, 't hoekig Hoorntje. Inde maand May met het begin van den regen Mouffon , wor-

l'Z
™»'~ den de meefte gevangen ; als dan bevind men ook de voorfchreven Mola van zyn Dier

««nft» afgevallen, geformeert als een hart , aan de buitenfte zyde bultig of rond, enmetgou-

de fterretjes of bloemtjes getekent, aan de onderfte zyde plat, witachtig, metpurpe-

re droppels, als mazelen, daar ze tegens het ander vleefch gezeten heeft , 't weikin 't

eerft mede -witachtig is , maar allenxkens verandert, bloemtjcs en ftrcepen gewinnen-

de, ook is de Mola altyd harder van vleefch , dan het overige van 't Dier.

D.oi, IX. Voluta marmorata, in 't Neêrd. Marmerhoorntjes , ïn'tMaleitfch, BiaTsjints-

f
°°"ieïlt J'"ê' datis ' K-inghoorntjes, van 't volgende gebruik ; deze zyn kegelformig

,
aan de

yVezèhe kanten van d' omloopen gekartelt of getandt , en een kort fpitsje aan het hoofd in de

fttïi midden , over 't geheele lyf gefpikkelt, met groote witte plekken onder den zwarten

Jto^V grond, recht als dat llach van marmer, 't welk men Leucofliclon noemt, 't welkhun

K&r, een fraai aanzien geeft ; de mond is fmal, daar in het vleefch van 't Dier bloot legt

,

ptr'L behalven aan den bovenden hoek , daar het een kleine nagel heeft ,
gefchildert met

ji^dlg „eele cn 2 „ (treepen , en by de fnuit fteeken ze een fmalle tong uit , met geel of

ve».
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lichtrood gezoomt : Zy zyn omgeeven met een dun vliesje , 't welk daar aan vaft houd

,

en ten eerften moet afgefchrapt worden: Haar Melicera is een verwert klontje van dik-

ke draaden, ofverwert zeilgaren , wit, rood, enkraakebeenachtig , goed om te eeten ,
^
Z« gaii

gelyk het Dier ook is ; de meefte en mooifte vind men in de Vliaffers , weinig op Hi* ° ty~*'

toe, en klein Keram. Zy worden veel gezocht om 'er Ringen van te maaken , dieniet Waarvm

alleen de Inlandfche , maar ook onze vrouwen aan de vingeren draagen ; dit gefchied '^'^

met groote moeiten, en fchier zonder gereetfchap , want zy flypen het hoofd op eenen S<"»«"<''

ruigen fteen , rot dat men alle de holligheeden tuflchen de krullen van binnen ziet

,

zy liaan het achterlyfmetfteenen af, ofzaagen het afmet eenen dunnen vijl , enflypen'c

overige , tot dat 'er een Ringetje van word ; konnen ook uit ieder Hoorn niet meer dan

twee Ringetjes krygen ; deze zyn fchoonwit, als het witfte been, glad en blinkende,

als yvoor ; want de zwarte koleur gaat niet in de witte fubftantie van de fchaal , en """jj*

wort 'er uit gefleepen : Zommige laaten deze Ringetjes glad; zommige fnyden ze vit metdoor.

met karteltjes , en bloemwerk ; zommige weeten ze ook zoo aardig te fnyden , dat 'er

een verheeven kasje, met een zwart plekje daar bovenop, aanblyft, als ofhet€en for-

meele ring was met een ingevatte fteen. Uit de bovenftaandc derde foort Voluta mufi-

calis, kan men deze Ringen ook maaken , als mede uit eenige andere Vo/uta?, en Schul-

pen ; doch deze Marmorata houd men voor de befte ; hier toe moet men ncemen zoodaanige MUt tot

Hoorntjes , die niet lang uit de Zee geweeft zyn , ook niet lang in de aarde gelegen m "£",

hebben ; want zoodaanige Ringen worden doodfch , en zonder glans , gelyk ook die ge- P*™^

draagen worden van ongezonde menfchcn: Men moet ze ook niet hard handelen , om

dat ze ligt brceken , inzonderheit die van Schulpen gemaakt zyn. Zy pleegen noch an- Ditvuh

dere hovaardye met deze Ringen, die zoodaanig met goud beflaandc , dat men beide , |w"s',!

't goud en den Hoorn kan zien; zomtyds maaken ze een groeve in 't midden van den-^S™

Ring , en leggen daar in een gouden hoepje, of eenen anderen ring van zwarte fub-

ftantie , gelyk van Schildpadshoorn , enz.

X. Voluta pennata , deze zyn langwerpig als een Rol , het hoofd niet plat , maar De ia*

uitpuilende in een Turbo , met een klein rood fpitsje boven op , van tweederlei ge- at{'iJlJt

daante, geel en bruin : De gee'e foort noemt men Korhoenders (atttigenes) item G®**' f/jZf't'

delakens , want zy zyn over 't geheele lyf gefchildert met geele veêren , die zwarte letter O.

randjes hebben, fchier gelyk de veêren van dien Vogel : De tweede foort is wat klein- Van de-

der, en fmalder, recht als een Rol , met bruin en wit gefchildert als veêren , die men 2L

™

rt]

Zilverlaken noemt ; beide hebben ze een fmallen mond , en konnen een tongetje uit-
™"J^"t[

fteeken, dat wit is, en rood gezoomt , en daar in een beentje , of doorntje, 't welk jwsoit,

mede fmert , als ze iemant ftcken : De derde of bruine foort , heeft noch een veran- Noch een

dering , die grooter is , ook met bruin en wit gefchildert , doch de veêren leggen zoo 3 ^°rt'

ordentlyk niet; zyn doodfch van koleur , en langs de gieren fyn geribt : Hoewel de At-

tagenata dagelyks gevangen en gegeeten word, zoo is hy nochtans niet onverdacht van Worden

venyn, 't welk in Banda , zou ondervonden zyn aan een flavin, die wel wift niets an-
l
bochzy»

ders in de hand gehad te hebben, als dit Hoorntje, 't welk zy in Zee opgeraapt had ,
vaV»i-

onder 't trekken van den Zegen ; en naar ftrand gaande voelde zy een kleine jeuking J^^d

inde hand, die door den arm aüenkskens opkroop door 't geheele lichaam ; enisalzoo

op ftaande voet daar aan geftorven.

XI. Voluta maculofa, geplekte Katjes, deze zyn ook kegelvormig, met eenen fcher- ZJcij*

pen fpits boven op , en aan de kanten wat fcherp,' over 't lyfmet breede plekken, die^'J^X

meeft hoog geel zyn , zwart oflootverwiggefpikkelt, gelyk zommige Katten , en daar-

cnboven met fyne flipjes , als zand , beftrooit , die meeft in ryen ftaan : In plaats van

plekken, hebben zommige , aan den bovenden kant van de gieren , zwarte ftreepen , en

het hoofd is met diergelyke flipjes gefpikkelt ; zommige hebben zoo weinige plekken

,

dat ze meeft wit, of bleekgeel zyn, die men voor flecht acht : Men vind 'er ook die tKur

grauwachtig zyn , en van andere verwei doch alle aan 't hoofd met die zwarte ftipjes^
™™

ir.

bezet of getekent.

O XII. Vo-
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Den'' XII. Voluta cinerea , in 't Neerd. Aflchepoefters , zyn de voorige gclyk , docll
jort, v

'beeldt I'

fiori, ver-
ron(jer) aan kanten , van 't hoofd, mee een fcherpe fpits boven op , en over 'tbeeldtby iw.iwv^ , ™ ~~ a . - -* ~' fv »p«w ~r , ^..^vq i

letter &, hee Ie lyf donker afchgrauw > niettemin glad en blinkende , zonder fchildcring j dan

hier en daar met een zwart plekje: zy zyn raar, en worden Zelden geheel gevonden,

maar mceft met een fcheur , als of ze eertyds afgebrooken , en wederom aangegrock

waaren.

Dei^- XIII. Voluta fpeElrorum , Spookjes, van fatzoen de voorgaande gelyk, maar van

fc'rsT koleur den Boterweg , wiens klein genacht zy zyn, te weeten, dooijergecl van verwe

,

met eenige magere en gehakte Carafteren , die beft nanr de fpooken gelyken , die de

Kaartemakers ichilderen in de groote en grouwelyke woeftyne van Lob , beweftcn Sin»

gelegen.

De 14* XIV. Voluta maadofa grdnulata , Gegranuleerde Katjes , zyn een klein flach van

"/f«'r'l? Katjes, met groote plekken, en over 't lyf bezet met ftcekeligc korreltjes, van twee

of driederlei gedaante.

De is'' XV. Voluta filis cincla , is een korte Welle, met een breed hoofd, bruin, en met

detlaa zwartachtige draaden , als Zcilgarcn, bewonden; en is zelden te vinden.

fotoV^ XN l. Voluta flofa , is een plompe Wel , met een rondachtig hoofd , en ftompe

De iö* kanten ; het lyf is getckent met rollè kromme aderen, als of het bruin Arakans garen

de pLat was , en daarbeneven met eenige brecde banden van vermengde koleuren.

\ylMr' XVII. Volutee fafciat/e , zyn van vcelderlei fatzoen , maar hebben dat tot een ge-

W. meen merkteken , dat ze een breeden band in de midden om 't lyf hebben : De cerfte

fior*

l

% foort is breed van hoofd , en geelgroen of doodfehgroen over 't lyf, fchieralseen groe-

fhJtb
ne 'caas ' met eenen breeden witten band om 't lyf, waar door noch eenige zwarte ftip-

JeturX. pels loopen, aan den mond zyn ze violet ofzwart : De tweede foort is bruin , metcenen

tarxtè"* witten band , en , aan 't onderfte van 't lyf, korrelig : De derde foort is^de mooifte en

'Lel'It'h
zeldzaamfte> fchaars een pink lang, kegelvormig, met een plat hoofd , en in 't mid-

iëtta-Y. den van 't zelve een grove fpits; het lyf is boven en onder bruin, met verfcheidei'pik-

keltjes, en in de midden eenen witten band, 't welk al weder gedeelt word dooreen

ryc van fpikkeltjes , heel glad en blinkende als gepolyft letterhout ; deze noemt men

Spcldcwerxkuflèn , of Bia bantal': Noch zyn 'er verfchcide kleinder lbortcn , wienson-

derfcheid mceft in de koleuren beftaat.

Dei%'< XVIII. Voluta arenata> Zandhoorntjes , of Vliegefchcetjes, zyn van tweedcrlei

iaeiv? fatzoen : De eerfte en grootfte heeft groote en zwarte flipjes over 't gchcele lyf ver-

XXXIIT 'f
,reK' c ' a 's Vliegefchcetjes : De andere foort is kleinder , aan het hoofd gckartelt

,

verbeeldt en bezet met zeer fync zwarte ftippeltjes, als of het zwart zand was, die hier endaar
'?
Ec""^ zo° dicht ftaan , dat ze zwarte plekken uitmaaken.

hydekt- XIX. Mufica TufticoTttm , Boerenmuzyk, is een korte dikke Wel , lèhaars een duim

De 19* lang , lichtrood op 't lyf , met groote zwarte vierkante droppels, die in ryen ftaan,

fêuèldt
als aan het Muzykhoorn , grof en verfleete van fchaal ; wantmenvindze altydop ftee-

'
Bi zat- XX. Grauwe Munniken, ofOudeWyven, is een flechte foort van Wellen , fmal

^dTlèuen
van "oofd ' en aan 'c 'yf wat buikig , flecht grauw , met eenige rimpelen : Hier van

CC is een kleinder flach , fchaars een nagel van een duim lang , als een rolletje in de mid-

em'Z^e-den, mede wat buikig , wit, en met zwarte fyne korreltjes bezet , die het ruig maaken.

ETwT XXI. Terebellum granulatum, Ruige of Gegranuleerde Kuipcrsboor, heeft de ge-

eumfewe- daante wel van 't zelve, om dat het fmal en langwerpig is als een rol , behoort echter

"oe it>< onder de Wellen naar uitwyzinge van zyn hoofd ; het is over 't geheele lyf gegranu-

s
leerr ' en daarenboven gevoorent , en gcribti van koleur vaal , of ros, zomryds ook

EE.'
'

met plekken, als de Katjes; dit flach vind men nergens zoo veel , als op het Eilandje

Nujfatello.

De zi'' XXI I. Volatafittviatilis , Amb. Laholim en Lahorun , en Tapeijte , dat is , Amarula ,

^dVkttls heeft een gemengt fatzoen van een Voluta. en Pauskroon, dunlchaalig, vuilgrauw, met
FF. fyne
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fyne voorens langs degieren , en aan haare kanten metweekc doorntjes, zomtyds ook mee

ftompe en ftyve: zy houden zich in den mond van diepe rivieren. De Inlanders eeten

ze, hoewel ze bitrerachtig van fmaak zyn. Anderen rekenen ze onder de Pauskroone.

XXIII. Boterwegje van Boero , is niet grooter dan een lid van een duim, rond-

achtig van hoofd , afchgrauw van lyf, met veele banden dwars getekent, dieuitftuk- Deiy-

ken van ftreepen beftaan. gêwèzlT

XXIV. Midas Ooren , is mede een Slykhoorn , met eenen landen (mallen mond , y
* ° ters GG.

over 't lyf zwart bruin : zy vallen in brakke ilyk, en men heeft 'er groote en kleine. Deiajii

Zie deze uitvoerlyker befchreven in 't volgende XXV. Hoofdftuk , de XII. Soort. ^lettert

Melicera of Favago > is als een Eijcrftok , of Spinzel (falivatif^) van zommigc HH -

Hoorntjes, 't welk zy als een overtollig voedzcl op zekeren tyd desJaars uitwerpen , ge- öeMeli-

meenlyk by de veranderingen van de Mounonnen , als in May, zynde t' begin van den fcjtrmm,

regen-Mouflbn ; en in Ocfober , 't begin van den droogen Mouflbn, ofAmboinfchen

zomer : 't is niet van eenderlei gedaante , waar van ik de twee voornaamfte befchry- <U plaat

A XXX U
ven zal. 't Eerfte is t' uitwerpzel , of d' Eijerftok van de VIIdc Soort dezes Hoofdftuks

'

c„ lydl
.'

genaamt Vefpertilio , of Bia morfego ; dit is fraai van aanzien , hebbende de gedaante

van een kleine Tros druiven, van witte beziën, ter grootte van kruisbeziën, of min- zen.

ders doorfchynende als kriftal , hardachtig, met drie of twee ruggen , anders zouden ^'./Jf

ze rond zyn, alle met fmalle halzen, aan malkander hangende : Als men ze opent, of f1"-1'? l"-

in ftukken duuwt, komt 'er een wciachtig flym uit , maar in de Zon gelegt , droogen

ze geel op, en dan blyft 'er niets aan , dan het drooge velletje, dat naar de fchillcn van

erweten gelykt : Men vind ze aan 't voornoemde Hoorntjes vleelèh hangen , en zom-

tyds op kleine fteentjes geplakt, eenen Tros druiven verbeeldende. Zy zyn de Eijers van

een Sepia zeer gelyk , doch deze zyn ronder , en hebben twee zwarte flipjes , die de

oogen van dat Dier worden. De tweede foort is een Spinzel , of Klompje , van witte

en dunne touwtjes uitgeworpen , by de IXde Soort Marmorata , als mede van de Co- Hiervan

chlea Olearia, gelykende hetChineefcheLaxaf, wanneer het gekookt is ; men houd dit ""en.

'

goedje , en noemt het ook de Eijers van gemelde Hoorntjes , doch het doet tot de voort-

teling niets , en is maar een overtollig uitwerpzel , immers zoo veel tot noch toe bekent

is. De laatfle foort is zomtyds wit, zomtyds lichtrood , kraakebcenachtig , en gekookt En een

zynde, goed om te eeten , flirt. Lib. 32. Caf. 11. noemt zoodanige Hoorntjes, die ^'f,^
dit Spinzel uitwerpen , Melicembales , 't welk men verbccteren moet , Meliceriiales 1

mWu'

of Meticeribali , en fchryft zulks de Buccina en 'Purpura: toe ; doch haaren Meüce-

rum vergelykt hy, by fchillen van Ciceren, 't welk met de eerfte foorten overeenkomt.

De Volura', ca alle de foorten, die de Schryver daar onder gerekent beeft, zyn (doch eenigeweinige daar nytgeflooten) Ijy •

ons bekent onder den naam van Tooien , die alle wederom haare byzondere benaming hebben ; onder deze [oorten zyn
de alderwaardigfle Hoorns, waar van wy op zyn plaats iets zullen zeggen. Die op de plaat XXXI. met A. en 13. zyn
aangewezen , worden by ons onder de Bakken gejlclt, en met onder de Tooten, om dat zy heel groot en wyi

'

zyn: Zy hebben hoven in haaren kroon een tuit, gelykende een tepel, waarom zy Kroontepcibakkcn^fW././w/U'or^ew.

Van deze zyn meerder zoorten
,
namentlyk cnkclde Tepelbakkcn ; ook die zonder tepels zyn

,
endan, na haare kolesir

,

of Achaatebakken
,
ofwitte, ook geplekte, est geftrCCpte bakkengenaamtwórden. H'yvera'erpendcnnaamvanKxoon-

hoorn, om dat die is gegeeven aan eenen anderen foort, die by de Liefhebbers bcclhaoggewaardccrtword; diehierna
zal aangewezen worden. De Toot

,
hy letter C. verbeeldt

,
fiaat by ons bekent met den naam van geelen Tyger,

om dat die een geele grond heeft met zwarte plekken. En die met letter D. witte Tygcrs Toot , om dat zyn
grond zayver wit is. Van deze zyn noch meerder foorten , waar van de gemeenjie geele banden heeft. Die aan-
gewezen is met letter E. word de Mcnnilte Toot genaamt , om datze zonder banden afvlakken is , dochfchoon
van Iniflcr, als ze naar de konflfchoon gemaakt is. Die by F. afgetekent is, word de Wolkboorll genaamt, waar
van ook verfcheide foorten zyn. Die by letter G. word de Achate Kroonbak geheeten. Die by de letters W.en\. ver-
beeldt zyn, op de XXXII. plaat, worden by ons wilde Muzfk-Hoonis genaamt, om dat'er eemge onder dit geflacht

,

(waar van ik 'er wel in de twintig ken) naar den rechten Muzyk-hoorn
,
gelyken , alhoewel zy alle in koleitr en ge-

daante verfcheclen. Die by letter k. word de grauwe Chrifant. By L. de bonte Chrifant. £»iv/t'«crM.deklctne
Chrifant genaamt ; doch hedendaags breekt de benaming van Harpje ook door. Van deze is noch een witte zoort ; en
een die roozenrood, bont, enfynder getekent is, doch deze zyn heel zeldzaam

,
en, voorzoo veel ikwect, maardrie

hekent. Die afgebeeldt is by letter N. word by ons de Hattshoomgenaamt , om datzynwitte vlakken, opecnenzwar-
ten grond, Menfchenhartjes verbeelden. By deze voegen wy noch een foort, heel ongemeen', zie hem verbeeldt op de-

Zelve plaat, byN.l. ons toegevoegt doorden Heer Vincent. DeHeerDoélorD' Aquet heeft eendiergelyke , buiten wel-
ke ik 'er noch maar twee ken ; hy wordgenaamt de Hartshoorn met banden. Die verbeeldt zyn byde letters O. en}3 , wor-
den by ons Speldcwerkihoorns , van zommigen Goud \akcmc-genaamt , doch te onregt , want de Goudlakende veel bruin-

der en hooger van koleurzyn . Van deze Spc\dcwcrk\haornszyn veelefoortcn, <7/j7»i'ïbanden , metw itte gronden , met
blauwe (keepen, en andere. Die verbeeldt flaan by de letters Q. R. S. zyn Acbate Tooten, waar van veelefchoone

foorten zyn, en waardig gehouden worden : doch deze zyn van de geringfte , en van den Schryz'ergenaamt . DiebyQ.
geplekte Katje. By R. Allchepoelter. EndiebyS. 'tSpookje, welke benamingaangenomen behoorde teworden, omdat
wy geen byzondere naamen tot deze foorten hebben. Die by letter T'. is een ttitmuntendToot}c, en, voor zoo veel ik

O 2 Vleet,
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weet, «Ihier by geen Liefhebben te vinden. Hem quam een grootfer naam toe

,
als 't gegranuleerde Katje ; doch it

zal 't niet hernoemen. Die verbeeldt is bv letter V. noemt men Eikenhout-Toot; van welke wy op de plaat

XXXIII. een ld' foort vertooncn, afgebecldt by N.I. deze heeft een witten band aan zyn kruin - cndiergelyk eendoor

het midden hopen; buiten deze is lol noch toe geen andere' bekent. Die by de letter W.X.en Y. op dezelveplaatver-

beeldtzyn, worden by ons gebande Olyvctootetl gebeden ; van welke laatfle
,
by Y.getekent, veele foorten zyn , die

men waardig houd, als zy rondom, en ook toffeboan zin: de Sehryver noemt die byVl .
verbeeldlis, Arakansgarcn

:

by letter X. Groene kaas : en by Y. 't Spcldcwerks kuflên ; waar by wy 'er noch een voegen , verbeeldt op de plaat

XXXI. met N. s. deze word bv ons de groote Olyvebandtoot genaamt, doeh is heel zeldzaam. Die verbeeldt is op

de plaat XXXIII. by letter Z. 'jlaat by den Sehryver, en by ons bekent, mctdcnnaamvan\\Kp:{d\m. Maardean-

dcre by de letters AA. is een Muggelcheerje, om dal by fynder vanflippen «fj hier toe voegen wy noch een (docheen

veel zeldzamer foort ) aangewezen met N. 2a de Vloojcliheet genaamt. Die by de lettersüÜ. doorden Sehryver Boe-

ren Mulyk geheeten, worden by ons geplekte Tootcn, ook wel geplekte Katjes genaamt. Die verbeeidtzynby de let-

ters CC. en DD. zyn, volgens den Sehryver, oude Wyvcn : waar vanDD gegranuleert is. Diehy EE. de gegrantl-

leerdeKuipersboor Nu volgt, by de letters . een rivier Pauliekrooii, mede onder deTooten niet beboerende. Dieby

GG. is bekent voor de Cypcrfe Kattoot , om haargrond kolenr , waar opbaar tekens zwart met uittefopjes zyn. Deze

Tooien zvn heel zeldzaam : De Heer Doclor ü' Aquet, en de Heer Vincent zyn 'er maar bezitters van ; buiten deze

ken ik 'ér nog maar twee. Die by de letters HH. noemt de ScbryverMióto oor, om zyngedaante; doch behoort met on-

der de Tooien : wy hebben noodig geacht , hier by te voegen een rechte Bruiimet ; zie haar afgebecldt op dezelve plaat

by N. 3. waar van meerder foorten zyn , doch 'de bcjle is de geelc Nethoorn ; die ons minder voorkomt als de voor-

taande : die afgebecldt is by N 4. is de Bruincttoot, en bernjl m 't Kabinet van den konjlryken Btonkhorlt, voor-

naam Mematimr-febilder tot Hoorn, buiten welk 'er noch maar twee bekent zyn.

Aanhangzel tot het XXI. Hooftdeel.

Dus verre zyn wy den Sehryver gevolgt , doeh alzoo onder de voomoemdeTooten , (gelyk

voorheen gezegt is) dewaardigfte Hoorens zyn , hebbenwy niet konnennalaaten omme den

Liefhebberen te verwonen de alderzeldzaamfte , die by den Sehryver niet moei en bekent zyn

,

en weinig gevonden worden, alle afgebecldt op de XXXIV. plaat. 'Die met letter A. is

aangewezen, komt den voorrang toe, en is genaamt d' Oranjen Admiraal, hy is zuiver

wit van grond , heeft tweefehoone hoog-Oranje banden om hem heenè loofen ; verder is

't heele lichaam weder fnelgebandeert , metwitteenzwartefcharpfayilendeplekken-, zyn

kruin, met de zelvde koleur en banden, istopfchoon. Onder de Zeegewaffen , envoorna-

mentlyk de Tooten, is hy de alderfchoonfte Hoorn, die my bekent is . De Ed.Heer B'ur-

germeejter D' Aquet te Delft , meermaalen hier genoemt , is 'er alleen bezitter van, bui.

ten welk 'er geen bekent is. Die verbeeldt is by lettert, is genaamt d' Opper Admiraal,

en is, eer de voorgaande bekent was , de eerfte Hoorn in rang gc . -ecft. Buitendeze, die

hier verbeeldt is, bezit de Heer van der Burg, in zyn uitmuntendKabinet ,
ecndierge-

lyke : zyn koleur is geelachtig bruin , met wat bruinder gevlamdeftrcepen , die door een

gevlochten zyn , met witte hartsgewyzeplekken, heeft vier geele banden om hem heene

hopen, met fyne witte vlakjes , en is aan zyn kruin rondom getant ofgetopt. Navolgt

d' Admiraal, mede van koleur enplekken , als de voorgaande , doch heeft een bandminder

:

zie hem verbeeldt by letter C. Voor deze, die hier afgetckent ftaat, wierd eertyds j-oo

gulden (doch vruchteloos ) geboden, waar uit men befpeuren kan , wat waarde diegehad

heeft , alhoewel 'er nu geen meer dan toen bekent zyn geweeft , hy was toen beruftende

in 't Kabinet van Zwammerdam. Nu volgt noch een andere foort , mede d' Admiraal

,

aangewezen met letter D. genaamt , doch verfcheelt wat van de voorgaande. De Heer

Ovens, konftfchilder , heeft bezitter van deezen geweeft , doch is met zyn Kabinet , na

zyn overlyden, naar Engelandgezonden, en aldaar verkocht. Navolgt, diemet lettert,

is aangewezen , en genaamt word de Weftindifche Admiraal , is mede een heelfchoon

fiuk, doch zoo waardig niet als de voorgaande. Hier volgt nu de Vice Admiraal, by let-

tert, verbeeldt, deze is een heelongemeenen Hoorn, ishoogbruin, en witgevlakt , heeft

een witten band, metfynder bruine aderen, die in 't midden door hem hopen, en is keel

hoog getopt. Daar zyn noch verfeheide foorten , die mede zoo genaamt worden , doch

deze is de rechte, enheelzeldzaam. A/ww^deGeneefcheToot, verbeeldt by letter G.

een Hoorn, die eertyds de tweede in rangwas, en hooggewaardeert wierd , welkewaar-

de hy by dezen tydnog redelyk behouden heeft) hy is gridelyn offlauwpurper van koleur,

heeft 'om hem zwarte en witte fcherpgeplekte banden , die m breede en fmalle beftaan.

Volgt nu de Kroonhoorn ,
aangewezen met letter H. van deze zyn my fesfoorten be-

kent, die alle van waardy zyn. Van deze bezit Juffr. Oortmans, endevoomaame Lief-

hebber Cattenburg de befte.
~ Die by letter I. verbeeldt, is geen van de minfte: de Heer

Secret. Blaauw, "heeft 'er in zyn uitmuntendKabinet een, die voor niemantwykt. Deze

voorgaande Hoorns, ofTooten, zyn alle van den eerftenrang, en men moet, om eengeacht

Kabinet te hebben, deze vooral trachten te bezitten, alhoewel'zy bezwaarlyk te bekomen

zyn : Dit zy gezegt ten opzicht van de Tooten ; doch daar zyn onder de anderejonnen

ookvoornaame , die waardig zyn ,
enop haarplaatze zyn aangewezen. Nu volgen de Too-

ten, die AchzM-Tootenwordengenaamt , waar vanook veelefoorten zvn, diebyde Lief-

hebbers waarde hebben. Onder deze munt uit , die op de zelvde plaat, by lette' K. 's

verbeeldt j als mede die by de letter L. degeftreepte Achaat-Tootgfnaamt. Die by letter M.
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behoort ook onder dezelve, doch word van anderendtkWmmenAeLeeuvi-'Tootgeheeten,

cm haare •vlakjes , die wel Leeuwtjes gelyken ; zy worden omhaare kolenr ookwel'icMüd-
pid-Tooten genaamt , doch dan, als zygrootergevlakt zyn ; dus verre van de ongemeen-

fie en uitmuntenjle Tooten.

H
XXII. HOOFTDEEL.

Alata : Amb. Tatallan.

Et negende hoofdgeflacht bchelft die gcenc , die wy Alatie noemen , dat is , BfAhts

gevleugelde , om dat d' eene lip altyd breed uitloopt j in 't Amboinfch Ta- iefi'"m

tallan en Talatallan, naar de gelykenifl'e der uitgefpreide vleugelen aan den

vogel Tallan > dien wy Scheervogel noemen ; zy hebben een gemengt fat-

zoen van een Buccinum en Valuta , want het hoofd loopt fpits toe, als aan een Bucci-

num s maar het lyf is langwerpig, als een Voluta , met eenen langen finallen mond : Tot fohaar

een byzonder kenteken van dit gellacht , hebben ze aan den mond een lang beentje , i4alu -

van verwe en fubftanrie den Onyx Marina gelyk , aan de buitenzydc fcherp gezaagt,

beneden ipits, en boven aan een hard vleefch vall, 't welk een handje gelykt, waar Ell \ot.

mede dit Dier niet alleen zynen gang volbrengt , van plaats tot plaats zich voortftoo- damghe-

tende, maar ook geweldig daar mede, alsmet een zwaard, fchermt, enal, hetgeen hem
tegen is, wegftoot; inzonderheit een zekere foort hier van, de Wyzers genaamt , dat

rechte Schermers zyn.

De Alatie zyn van tweederlei flach ; want de uitloopende lip is aan zommigen in ver- Zva

fcheide takken verdeelt ; aan anderen is dezelve effen en glad, beftaamic na malkander° win aura.

in de volgende foortcn.

1. Harpago, Bootshaak, ofDuivelsklauw, is de grootfte onder dit geüacht, een hand De

of een fpan lang, als men de takken mede rekent ; het lyf is een platte Voluta, wiens f°j£'<

hoofd in een (pitze Turbo eindigt; de rugge is overdwars geribt, met bulten bezet, en ip oplaat

met bruine , of zwartachtige plekken gefchakcert ; maar aan den mond zyn Ze licht roo- iji^ïr'

zenrood aan den rand hebben ze 6 lange takken , binnen hol en ipits toelopende

:

waar van de achterfte , die om den turbo ifaat, de langfte en de rechlle is : de twee &wut,°
naafte, ter wederzyden daar aan volgende , zyn naar den vooiigen gekromt : de drie E»h.
overige zyn korter , en zoo krom als een haak , zoo dat men den Hoorn daar aan han-

,c"r '

gen kan -, waar van de twee aan 't voorfte of by de fnuit ftaan , van malkander afge- Omfian-

keert, als twee Buffclshoornen ; en naaft daar aan heeft de fchaal aan d' eene zvde een ff
4f~

jc/jrevfff.

wydc keep; de voorfte lap van het Dier, die men in den mond ziet, is weck, dun,
uit den groenen en witten gefchakcert , en dezelve heeft zyne uitwaaffing , die naar alle

takken loopen. Men verdeelt ze in mannetje , en wyfje ; waar van het mannetje fmal- Zie bet

le en dikke takken heeft, meelt toeverwulft , aan de oude ook maflyfzonder holligheit; "2^™"
de plekken zyn meer bruin of ros, dan zwart, en zyn ftomper, en wyder geopent als /<»«• B.

een geut; maar het wyfje is dun van fchaal, zwaar gefpikkelt. Daar is ook noch een Zie de

byzonder flach , met een breed hoofd , en 't lyffchielyk fpits toelopende , zonder takken "f^f'S
of uitlopende lip, genaamt Stomyjes, maar met eenen dunnen, gezaagden, en als uit- C. waar

gebrookenen rand aan den mond , voorts over 't lyf mede zwart gefpikkelt , en men
zoude ze voor een onvolmaakte Harpago aanzien. Ik oordeel , dat deze Hoorns by TH- '""r

nius genaamt worden TentadaByli , dat is, Vyfvingers, om dat ze , miiTchien in de Welke de

Middellandfche Zee, niet meer dan ? takken hebben. De mooiftc hier van vind men in

de Bandifche Eilanden , als ook veele op Bonoa , en Manïpa ; doch die zyn zeer begroeit t*$(m-

met zeegruis, 't welk mocijelyk af te neemen is, en dikwyls de fchaal met gatjes door-

vreet. In Banda en in de Zuid-Oofter Eilanden word liet Dier tot de koft gezocht,

bradende den omgekeerden Hoorn op kooien, en flaande daarna de fchaal inftukken.

O 3 II. Cor-



Van ko-

leur.
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Di ii II. Cornuta. HeptadattylibyTlimus. Neerd. Krabben. Maleitfch Bia Cattani. Ami

Üjt%
r' bo'"'" '1 eigentlyk Tatallan. Band. Sife cornuti: Deze is trieinder dan de voorgaande ,

ittierE. in 't gemeen een hand lang , wiens tip in j takken verdeelt is, en als men die van 'C

hoofd en den ftaert daar by telt) zyn 'er zeven , van ongelyke lengte, want die twee

omtrent den turbo, of 't hoofd, zyn de langfte, en die aan de zyde de kortfte: Op
den rug hebben ze twee of drie hooge en imalle bulten , en daarenboven overdwars

Is bink geribt ; zommige zyn vaalgeel , zonder fpikkeb, en van weinig glans, doch deze heb-

ben de langfte takken , die ook opwaarts gekromt ftaan : Andere hebben rofle en zwar-

Eisande- te plekken op den rugge, wiens takken korter zyn, aan den mond zyn zommige geel,

2*""" zommige violet ; het Dier hier in verdeelt zich in lappen, als boven ftaat , maar by de

littirF. fnuit fteekt het een lang vingertje uit , rond en ftyf , met een kloofje in 't voorhoofd,
' '

't welk de mond van 't Dier is : dicht daar achter ziet men twee korte Hoorntjes

,

en daar op harde oogen , gelyk de Krabben hebben.

Zit di Het wyfje hier van heeft korter en breeder takken , beneden half hol , als de pyp-

$XXVI J
es van een 'amP ' en doorgaans dunner van fchaal

:
Hier van vind men 'er ook twee-

tyktttr derlei; de cene flecht, vaalgeel; de andere met zwarte plekken : Zy hebben ook haa-

riaarvan re Stompjes, gelyk de voorige, die een byzondere foort maaken , zonder takken , met

""/oor;
ecn gezaagden óf afgebrooken rand , geelachtig van koleur. Zy worden mede tot de

koft gezocht , en zyn op alle ftranden gemeen -, doch men vind 'er weinig , die niet

met Zcegruis befmet zyn. By Jon/ton Hiftor. Tifc. worden deze Hoorns onder de Mu-

rices gerekent, en Coracoides genaamt, om dat de takken naar Ravens-bekkengclyken.

Dt 3<fr II I. Cornuta decumana , is een zwaaren plompen Hoorn , wel tienmaal zwaarder

ïZlleï'jt
dan de voorgaande, wegens de dikke fchaal , die aan de uitlopende lip ook 7 korte tak-

op dtjUat fcen heeft, den ftaert daar onder gerekent; de rug is niet zeer gebult , maar zoodanig

'fykter met Zcegruis bedekt , dat men het voor een klippe zoude aanzien. Zy word zeer zei*

* den gevonden , en fchier alleen op Bonoa.

Dt 4* I V. Cornuta millepeda. Neerd. Duizentbeen , deze is platter dan de voorgaande

,

tfg-bi'iUt OP den rug vaal, en dicht gefpikkelt, met rofie ftreepen; de lip verdeelt zich in 1 o , en

vpdipUat zomtyds 1 1 korte takken, alle naar achteren gekromt, waar van de fnuit en 't hoofd

byhmrï. de langfte zyn ; op den rug heeft het verfcheide knobbeltjes , en de lippen zyn mooi

gcfchildert met zwarte en roode ftreepen.

Dr s
i, V. Cornuta nodofa. Neerd. Podagra , of Scorpioen ; deze is 't kleinfte van dit ge-

fiort, «p fl acht, ok in veele takken verdeelt, waar van de ftaert lang, en krom is alseen Scor-

pUat'by pioens ftaert : Alle de takken, en de rug zyn geknobbelt, gelyk de vingers, aan die

liiierK.
jict

tp jagra iang gehad hebben; aan den mond is het geribt, met zwart en rood ge-

fchildert, maar de uitfteekende ribben zyn wit. Het word weinig gevonden , enmeeft

in de Liajfers.

Di is* V I. Alata lata , Breedlip , dus verre van de Alatx met getakte lippen
;

volgen nu

felJ! de ongetaktc met een enkelde Hechte lip , waar onder de grootfte is de Breedlip, om

dat ze zeer breed uitloopt , dik en kantig van lip , die zomtyds van binnen hol is

;

over 't lyf donkergeel , met weinige rofle plekken, van binnen glad en rood , zelden

te vinden; deze noemen zommige eigentlyk Tallan.

Di 7* VII. Efidromis , een Bezaantje , dezes lip loopt op 't breefte , en zyn turbo of

f
ti°nA hoofd fteekt uit, gelyk een Buccinum , en naaft daar aan is de lip op het grootfte en

breedfte ; als men de fpits onder houd , gelyken ze zeer wel een Bezaantje; zy zyn

op den rug plat, en dooijergeel, meercndeels eenparig van koleur , zommige met wei-

nige rofle ftreepen.

DiSfi' VIII. Efidromis gibbofa , Bultjes, zyn als de voorgaande , doch kleinder, bulti-

firi?t. ger en dikker van fchaal, hooger geel , en doorgaans met roftê kromme ftreepen , als

draaden verziert: beide hebben ze een zwaerd, daar zy mede fchermen ; en vallen veel

in den Ambointchen Inham.

Ei»zi Daar is noch een Epidromis , langer dan de voorgaande , en fmalder van vlerken,

tylittoQ, d;e
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die men fmalle en opgerolde Bczaantjes noemtj doch zelden te vinden, deze kan men
voor een byzondere foorte houden.

IX. Efidromis minima , kleine Bezaantjes, zyn fchaars een lid van een vinger lang ,

dik van fchaal
, op den rugge bruin , voor in den mond fchoongecl ; worden op dc^'p"

kult van Eitoe op fteenige ftranden gevonden. De Maleijers noemen deze 3 foorten
Bia Lei/er.

X. Lentiginofa , Sproetjes, zyn breed, maar dik van lip, over 't lyf met bulten De 10*

en knobbels bezet, met zwart, ros, en groen gefpikkelt, doch doodfeh van kolcur ,{"^q>
'

maar van binnen zyn ze glad, uit den geelen incarnaat, en met kuiltjes onder de bui- °f <M*«
tenfte knobbels. Maleitfch Bia Taijlak, om dat haare fpikkels naar fproeten gelyken.

XXAV"'

XI. Tugiks, Schermers, Maleitfch Bia t'unjockan, dat is, Wyzcrs, onfdatze, i)„,i
nevens de fpitze voor uit, een kleine vinger hebben, waar mede zy naar iets fchyncn-^/ °?

te wyzen : zy zyn mede niet breed , maar dik van lip ; voor hebben ze een merkely-
ken turbo of toegefpitft hoofd, en achter een ftaert om hoog gekromt, aan te zien als

R'

een Ambonees, die op een voet ftaat en fage.ilt : Zy zyn tweederlei van fatzoen; 't Wiurvrln
cerfte flach is grauw, zeer geribt, en met knobbels bezet; de rand desmonds is dik , e""Wcrf '

doch heeft een fcherpen kant ; van binnen zyn ze lichtrood , met witte aderen ; de
Wyzer, of 't vingertje

, is bykans zoo lang als het lyf , en ftaat gemeenlyk wat krom :

Het tweede flach is bruin, effeneren gladder, over den rug met witte fpikkelrjes, en £»roei
aan den bovenkant met weinige knobbels ; de lip is mede dik , doch ronder dan aan

"" 2 '"

't voorgaande, van binnen fchoonrood : de Dieren hebben het zwaerdje getand , en
'

meer tot hun wil, dan eenigc van de voorgaande ; 't zelve ftaat aan een klein handje,
en zy zyn daar mede zoo vaardig, dat 'er 3 of 4 in een fchotcl leggende, met andere
Hoorntjes opgcvult, zoodanig aan 't fchermen en wegruimen geraaken , dat 'er weini-
ge in de fchotel blyven

; en niemant is zoo fterk, dat hy de verfchc dit zwaertje afruk- Zy vet
ken kan

:
Zy zyn gemeen op alderhande ftranden van de Amboinfchc Eilanden , en wor-

f"rL

den, gelyk de voorgaande, van de Inlanders gegeeten, doch hebben alle 't gebrek, dat
ze, die hun veel eeten, een bokachtich zweet aanbrengen.

XII. Luhuana, in'tDmtfchLochoneefcheHoorntjes.dczegelykeneenenlangwerpi- Dei*
gen Buccmum, omtrent-; vinger lang , doch hebben het gemeene kenteken van de Alata , tl'ekt
te weeten , een ronde keep in de lip omtrent de fiiuil , dik van fchaal , op den rugge %
effen, witachtig, met breede vaalc plekken, die eenige breede banden maaken , van
geen zonderlingen glans; binnen in den mond hebben ze tot een byzonder teken, dat
ze aan den lip fchoonrood zyn, zoo verre men naar binnen kan zien ; aan de zyde,
daar tegen over, zyn ze zwart, met groen en geel gezoomt : Deze zyn mede goede
Schermers, en worden veel gegeeten. Men vind ze veel op alderhande ftranden, doch Zy*g«i
nergens zoo veel

,
alsop het land van Loekoe , waarvan ze den naam draagen , en in den

zeiyen geheelen bogt van Katjbobbo: zy zyn wegens hunne meenigte in geene achting.

rJ^S**"™' Maleitfch Bia Canari], alzoogenaamt, naar de gedaante van een
W%e%gclcnildeKanary, zyn van fatzoen, gelyk de voorgaande , doch doorgaans kleinder,

van 4 of f^lv foort£ . De £erfte £n grootfc zyn ^ kle
.

ne yingcr j flech[ ^
t*r H

cften van fchaal; zommige met donkergrauw ofrookverwige ; zommige met geele ban- *" M',
den op een witten grond : Men vind 'er ook, doch zeer zelden, die ganfeh wit zyn : &
De vierde foort is met boven een vingerlid lang , met bulten aan den bovenkant ,' en

dc"

eenverheeve lip aan den mond , grauw, met zwartachtige ofbruine flipjes : De vyfde '<""'W.

foort is noch kleinder, maar de mooifte van fchildery , want op een witten grond , ziet £XÏ
men Iichtroode en groenachtige plekken en flipjes , die eenige bloemen verbeelden/""**
zommige met banden en ftreepen ; zommige met flipjes , die in ryen ftaan. Zy zyn mede
Schermers, en als het rechte Dier daar uit is , groeit 'er een Cancellus in, of Cuman;
van andere Curnans daar in verfchillcnde , dat hy zoo geen groote fchaer heeft , waar
mede hy de deur van zyn huis fluiten kan , gelyk de Curnans van de Alykruiken.

XIV. Canarium Uturn , verfchilt van de voorgaande, om dat het breed uitloopt,A'£
• letter X.

lcmer
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fchier al? een Bezaantje ; over 't lyfdonkergrauw, met geele en witte fpikkekjes, waat

onder men zomtyds langwerpige vind , die naar opgerolde Bezaantjes gelykcn.

0, tJ* XV. Samaar, gehoort mede onder de Kanarycn , langwerpig, rond, en toege-

tu'rY fpitfl > om den omloop met plooijen verziert.

d' Alata: , warden by alle de Nederlantfche Liefhebbers Krabben genoemt ; (eenige uitge-

zonden) die wot Laphoorns noemt. Deze Krabben zyn veele infoorten, en ons bekent

onder de benaming van Mannetjes en Wyfjes. De Mannetjes zyn , die hun takken dicht

toe, engeflootenzyns delVyfjes, die haartakkenplatter en open zyn alsgooten. Dc Schry-

ver heeft ons verfcheide foorten toe laaten komen, onder byzondere benamingen, die w?

daar by zullen laaten. 'De eerfle is verbeeldt op de plaat XXXV. by letter A. die by hem

de Bootshaak , ook wel de Duivelsklauw wordgenaamt : Een andere van deze foort,

is verbeeldt by letter B. dewelke by ons voor het Ifyfje van de voorgaande wordgehouden:

Noch eenfoort ,
by letter C. noemt de Schryver, Stompjes van welke een tweede bylet-

terD. verbeeldt is. De 2* foort , met letterE. aangewezen, wordde geplekteKrab s en

die by letter F. de gccle Krabgenaamt , om dat zegeelachtig, wit, en zonder vlakken is.

Zie 'hier van een IVyfje verbeeldt op de plaat XXXVI. by letter G. Die by letter H.

ts de 3*foort , en Jlaat op de XXXV. plaat, waar van niet te zeggen valt , dan dat

dezelve dienflig is voor grot-offonteinwerk , want hy om zyn plompheit geen plaats in

een Kabinet verdient. Doch de Schryver toont wyfelyk aan , wat voorfoorten de Na-

tuur al voortbrengt. Hier volgt nu de 4* foort, verbeeldt op dep/aatXXWl. by letter

I. die de Schryver Dui7xmba:n noemt: Deze, en ook de navolgende ,
aangewezen met

letter K. zyn zeldzaam ; en word de laatfte by ons de Podegra kreeft genaamt ,
veel-

ligt om de knobbels, die inzyntakkenflaan ,
waarvanwy't IVyfje ,

opdeplaatXXXVU.

by N. 1. hebben laaten verbeelden. Nu komen die foorten , die by ons Laphoorns ge-

naamt worden, om haare groote en ongejpleete vleugels of lappen, die bezyden hun mond

uitflecken ; alhoewel de Schryver die onder de voorgaandefielt. Wy zullen echter den

Schryver , die deze volgende de 6* foort noemt ,
byblyven > hy is aangewezen op de

XXXVI. plaat , by letter L. en word by ons de groote Liphoomgcnaamt. Deji'foort

,

by letter M. noemt de Schryver 't Bezaantje , doch hy is by ons het Duifje geheeten.

De $Jl'foort , by letter N. verbeeldt, noemt zyn Eed. 't Bultje; waar van noch een 2*

foort , by letter O. het opgerolde Bezaantje wordgeheeten. De 9* foort , by letter P.

is een kleinder van de voornoemde. De 10*foort , is verbeeldt op de plaat XXXVII.

by letter Sproetje by den Schryver , en by ons Kikvorfch genaamt. De 11*foort

,

aangewezen met letter R. de Schermer, of deVfyzergenaamt , wordby ons 't geknob-

belde Laphoorntje geheeten. De 12*foort, by letter S. 't Loehoenfche Hoorntje. De
lid' foort, byT. verbeeldt de gebulte Kanary; waar van een andere by letterW

.
de ge-

bande Kanary ; en een 3* by W. de gebloemde Kanary. De 14* foort, by letter X.

debreedeKanary. De 15*foort, by letter Y. ««Samaar: Deze alle, naar de benaming

van den Schryver-, waar by wy noch voegen eenige noodgeflukken, onder deze behooren-

de, die weinig bekent zyn. Op de plaat XXXVII. by N. 2. is afgebeeldt hetVronkfluk

der Laphoornen, namhitlyk de Oranjevlag, zoo genoemt, om zynefchoone oranje , en

witte banden, en die waarlyk over al de Laphoorns de vlag voert; en ts, buiten die de

Heer Vincent bezit , geene dan deze bekent. Hier by hebikgefieltdenLzpCch.cn geplek-

ten Laphoorn , toebehoorende den Heer de Jong , die dezelve uit Lapland heeft beko-

men, en buiten deze ,
geene meer bekent is, aangewezen met N.j. hy is geelachtigwit,

met zwarte flippelen en vlakken. N. 4. ts een andere foort , my uit Wejt-lndien toege-

komen , doch met weinig koleur. Die afgebeeldt is, by N. f. word mede onder de Lap-

hoorns gerekent; van deze zyn veele foorten, en men vind 'er nauwlyks twee, diemal-

kander gelyken , waarom zy by de Liefhebbers Kemphaantjes worden geheeten. Op de

voorgaande plaat XXXVI. is'noch een klem gebandt Laphoorntje, by N. 6. verbeeldt;

enby N.j. een diergelyke, doch aanmerkelyk, om zyn gedraaidefpil oftoppunt, waarom

ik 't zelve waardeere.

XXIII. HOOFT-
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XXIII. HOOFTDEEL.

Porcellana major ; Bia belalo.

Et tiende Hoofdgeflacht behclft de Torcellan<£, een byzonder (lach variHoo- DiVot-

rentjes, in fatzoen van alle de voorgaande veel verfchillende , want deze £££
hebben ganfch geenen Turbo, of uitfteekend hoofd ; zy zyn rond gebult van *»•

rugge, aan den buik platachtig , waarlangs een fcheur of fmalle mond loopt

,

langer dan de geheele Hoorn , wiens lippen ter wederzyden innewaarts loopen , doch
zoodaanigj dat d' eene aan den rechterhand geenzins innewaarts gerolt ofgewonden is,

maar gekartelt of met ftompe tanden gezaagt ; d' andere zyde hier tegen over, is aan
den mond mede wat gekartelt , vol ribben ofvoorens , en loopt voorts innewaarts,
met veele draaijingen t' zaamen gerolt ; de beide einden van dezen fcheur zyn fchier

even eens
; doch aan "t bovenfte ziet men eenige voetftappen van de draaijingen , en Hiervan

daar aan op zommige eenen kleinen fpits of turbo : Voorts zyn alle deze foorten van na- jjjjjjg*
tuur glad , en blinkende als een fpiegel , zoo dra ze uit zee komen : Haaren gemee-
nen naam is in 't Latyn Concha venerea ;. by Ennim, Matriculus; by Tlinius Lib. «%h r

Cap. 2f. is ze qualyk uit de Muüano-Murex te fcheiden, daar nochtans aan alle deze *VV
foorten niets fcherps of fteekeligs is, 't welk op eenen Murex paft. Hedendaags noemt ^t™«
men ze <Porcellan£ , uit navolginge van de Grieken , die ze Charins noemen : Jpud <l,cPar"1-

ntrofque nomen acceperunt afmilitudine pudendi muliebris > quodGraci Chxron, Latini 'ZZ,c'~

forcum & forculum -vocant , cujus aliquamfimilitudinem refert hujusConchxrima; zom-
mige Duitfchcn noemen ze uit gelyke reden KlipkoulTen ; doch met eenen fatzoen- *Mb
lyken naam mag men ze wel Torcellant noemen ; Mal. Bia ofSipo bilato , dat is, \S\k-fc'^°f
hoorntjes, om dat men daar mede linnen, papier, en diergelyke kan likken , dat is

,

gladmaaken; Amb. op Lcitimor , Huri-, opHitoe, Hulilu. Zy beftaan in de volgende UikZt.
lborten :

I. Torceüana guttata , Neerd. KlipkoulTen , Mal, eigentlyk Bia bilalo en Krang ptü,.

krontsjong. Dit is, de grootfte en fchoonfte van dit geilacht , omtrent een kleine vuift f""'r "

groot, zeer rond, en glad van rugge, en dezelve dik gefpikkelt met zwarte droppels, ^j"plaat
daar andere kleindere bruine en geele onderloopen; en langs den rugge gaat een goud- wSf
gcele ftrcep

, doch niet aan allen ; en hoe eenpariger de zwarte droppels zyn ,. hoe raar- ^der men ze houd ; ftraks uit zee komende blinken ze als een fpiegel ; de buik is niet gedaante.

zeer plat , maar effen , zoo dat ze daar op leggen konnen , zeer wit en blinkende ; jf/t""'
van het Dier ziet men niets dan eenen dunnen lap , fchierop dezelve manier gefpikkelt als
de fchaal

,
te wecten, met zwarte, bruine, en geelachtige droppels, daar witte kor-

reltjes op zitten , en beneden fteekt het een korte tong uit , en daar aan twee korte
hoorntjes met de oogen

: 't Geene men voor 't Wyfje hier van houd , is dun en ligt Va» dn,
van fchaal

, gewint fchier zyn volkomen grootte, eer het d' eene lip omrolt, dewelke
lJ'

"

fcherp endunisalsparkement; de fchaal is fchoon gefchildert met zwart, blauw,
geel; en hoe meer blauw hier onder loopt, hoe raarder zy zyn : Men vind ze op zoo- tlf*'
daanige ftranden

, die een wit zand hebben , met groote klippen , die daar in blootleg- "W2">

gen ; zy houden zich meeft onder 't zand verborgen , want al wat boven 't zand uit- W™'"
fteekt, word ruig en doodfeh, maar by nieuwe en volle Maan, komen ze by nacht uit
hec zand

, en hangen aan de klippen : Men heeft veel moeite om 'er het Dier uit te kry-
gen

,
dat de fchaal haaren fchoonen glans behoud ; want als men ze vergraaft , ofonder den

Hemel laat leggen , zoo gewinnen ze eenen doodbleeken koleur , die onder de buiten fte

gladde fchaal doorblinkt, zoo dat het fchynt, dat dit Dier allenkskens ftervende, zynen
lchaalvan haaren glans berooft j dierhalven is 't de zekerde weg , dat men de verfche niet
meer dan in heet water fteeke, dat ze even daar in konnen fterven , hetvleefchmethaa-

P ken
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En hoe ken zoo veel uithaalende > als men kan > en het overige met den fchaal aan ccnen fcha-

S'"j1b<-
duwachtigen plaats leggende, daar ze noch regen , noch zon bereiken , en zoo laat men

vin». zc van de Mieren uiteeten : Men moet ze in geen verfch water leggen > zoo lang 'cr iets

hlg'm- van 't vleefch in is , want een nacht daar in blyvende , zullen ze verbleeken , ook moet
trmtba

net doode bloet van d' eenc d' anderen niet raaken, waar door ze mede bederven ; om
maaien, het tweede of derde jaar moet men hun te drinken geeven , dat is, eenen halven dach

in zout water leggen , met verfch water uitfpoelen , en dan weder in de Zonne droo-

gen; uit den fchaal maakt men tabaksdoozen en lepels, maar by deze Inlanders zyn zc

in geen gebruik , behalven dat zommigc arme Luiden , door den honger geprangt , die

op kooien braaden , eneeten; 't welk hen zomtyds zoo qualyk bekomt, datzommi-

ge het met den dood moeten bezuuren , en zommigc worden ter nauwer nood noch

Welke geredt : Deze gedenken niet aan den gemeenenGrondfpreuk, byd' Inlanders vaftgeftelr,

ffpTkT- dat onder de Zeehoorntjes al 't geene glad en blinkende is , of 't geene niet dan roo-
qu«ata de fpikkels heeft , tot de koft niet deugt: Daarentegen, datderuigeenfleekeligealtyd

'Raadte- beter zyn. Wanneer nu iemant onvoorzichtig hier van mogte gegeeten hebben , zalmen

fcbai'Llyk nem terftond rykelyk fuikerwater, of eenigen dikken fyroop ingceven , om het worgen

V- te beletten , dat de keel niet toetrekt ; en daar na tot tegenbaat het zwarte Calbakaar

(in 't XIIdc Boek van onzen Herbarius befchreven
J
met water gewreeven , ingeeven,

't welk die fchadelyke koft door braaken uitwerpt ; dit moet veerdig toegaan , om het

geneesmiddel in de maag te brengen, eer de keel toetrekt, in welk een geval het niet

Verval helpen kan; gelyk in 't jaar 1664.. aan een Vrouw op de pas Bagualabc7.0Q.is, die

If/efyt door t' nuttigen van dit Dier is geftorven , dewyl 't Calbakaar te laat aanquam , en de

«*» keel al toe was.

Dsi* II. Vorcellana montofa, is wat kleinder dan de voorige , en doodfeher van glans,

gêl'cïut bleekwit van fchaal , daar op veele hoeken en heuvels met rofle ftreepen ftaan , als of

epdatlvt mcn van verre een ron cl gcheuvclt gebergte zag, gelyk men het Eiland AfcenfionfchA-

Ic'i'terB. dert: By de onze word het de Caap genaamt, beduidende de Caap de bon Efperance;

maar is zeer zelden te vinden , en in Amboina genoegzaam onbekent.

Detf< III. Concha teftudinaria. Karet , is langwerpiger dan de voorgaande Caap; op den

balitU ruBge fchoon geplekt, gelyk men aan Schildpadshoorn , of karet ziet, en voorts fpiegel-

leturi. glad; eertyds qualyk genaamt Caap falfo, doch nu hiet ze Karet , en word onder de

raarfte gerekent.

De 4* I V. Argus , dit is een langwerpige Tcrcellana , bruinverwig van fchaal , doorgaans

{«,tD aardig gcfchildert , met witte oogen , elk oog is uit 2 of 3 kringen gemaakt, gelyk

men den reus Argus fchildert : Zy worden ook zeer zelden gevonden , om dat ze zich

Zv» heel wat diep in zee ophouden, en zomtyds in de bobbers kruipen , of door een aardbee-
zeUzaam.

pgeworpen worden, gelyk in 't jaar 1674.. by den hoek Cieh op klein Keram

,

gebeurt isj doch de meefte daar onder zyn doof van koleur, en de blinkende heel raar.

Dertt v. Slangekoppen , groote; deze zyn plat van buik , en hebben rondom eenen fmal-

iuerë Ie» kant aan den buik , een vinger breed j boven de kanten zyn zc rondom zwart of

donkerbruin, blinkende als een ipiegel ; de rug is met taneite plekjes gefpikkelt.

ft6* VI. Slangekoppen , kleine ; zyn van het zelve fatzoen en verwe , doch kleinder

,

Sr' F? niet boven een lid van een vinger lang, mede zeer glad en blinkende: Zy zyn gemeen

Eenan- op fteenige ftranden , gelyk die van Laricque en Nujfatello zyn. Men vind hier van

tyletur'
een raar flacn > °P den rugge blauwachtig , met eenen geelen ader, 't welk men blauwe

G- Slangekoppen noemt.

Dei u VII. Witte J
amboezen , zyn van grootte en gedaante de voorgaande gelyk , doch

létter H ganfch wit , gelyk zeker flach van witte wilde Water-Jamboezen ; de rug heeft over-

dwars eenen uitfteekenden kant, en by de twee einden ziet men een bleekwit korreltje,

in een kring ftaande, als een ingevatte paerl , en daar by een lichtrood plekje, 'twclk

met ter tyd verbleekt; het Dier is mede wit, en dun doorfchynend, met zwarte flip-

jes, en word weinig gevonden.

VIII. Tal-
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VIII. Talpa, een Mol, deze is langwerpig, rond als ofhet een rolle was, zwart Dtif'

of donkerbruin aan den buik, en aan de zyden ; de rug hcefr twee bleeke , en tuffchen /"'"'>ƒ')'

beiden eenen roflên band : Zy worden by de Inlanders veel gebruikt tot het gladmaaken

van de Pifiangbladeren , daar ze de tabaksrolletjes van maaken , en hebben de keleur

en gedaante van een Mol.

IX. Carneola, Maleitfch Bia daging , is mede langwerpig als de voorgaande , doch De 9*

aan de einden ronder , daar devoorige een kuiltje hebben ; eenpaarig lichtrood, o{jZa-lZ
vleefchverwig.

X. Torcellana falita-, Zoutkorreltjes, deze zyn korte, ronde

P

'orcellanie , omtrent ötio*

2 duimen lang , op den rug grauwbruin , met witte droppels , die eenigzins uitftee- jZtr Ë.

ken, als of 'er korrels zout op geftrooit waaren ; op den buik zyn ze roodachtig , doch
bederven meeft bleekgeel; het Wyfje hier van is dun vanfchaal, met weinige en geen-

zins uitfteekende korrels. Zy zyn gemeen op alle ftranden , en daarom veracht.

XI. Torcellana Litterata Jive Arabica , Letterhoorntjes , of Arabifche Hoorntjes, beuk
zommige houden ze voor de Muzykhoorntjes : Zy zyn plat van buik , met eenen dikken m.
kant rondom, die wat uitfteekt; op den buik zwartachtig, en aan de zyden met zwarte

droppels ;
de rug is getekent met taneite of roffe ftrecpjes , en ftippcltjcs , 't Arabi-

fche fchrift zeer wel gelykende ; doch andere maaken 'er een tabulatuur met Muzykno-
ten van; men kan 'er ook eenige van onze Letteren uit befchouwen. Een tweede flach Kwm
hier van is ligt van fchaal en koleur , in plaats van fchrift , heeft het veele verwarde ""„]''

ftreepen , als of het Landfchappen waaren ; zie de kluchtige figuur van een Muzicaal-

hoorn by Rochefort Hift. Antill. Lib. 1. Cap. i$>. Art. 9.

XII. Torcellana lentiginoja, Kakkerlakjes, zyn ruim een lid van een vinger lano-, Dm-i'
en hoog gebult; op den rug vol rofle , zwarte en hooggeelefpikkeltjes, waartuflehen fëSJjf
lichtblauw loopt

:
Men zoude meenen , dat het de Jpngen waaren van d' eerfte foorte,

doch deze worden niet grooter, en hebben tot een byzonder teken aan den buik eeni-

ge uitfteekende ribben , van 't eene einde tot het ander : De Wyfjcs zyn ligtcr vanfchaal , af-
zonder ribben aan den buik , eenparig met ros gefpikkelt , en zoo ligt, dat men ze

van haar plaats wechblaazen kan.

NB. Als wy in 't verhaal dezer Hoorntjes van Mannetje en Wyfje fchryven

,

men niet meenen, dat onder dezelve in der daat zulk een onderfcheid van geflacht zy ;

maar om dat, naar de gemeene gewoonte, voor 't Wyfje genomen word, hetgeenet'
&

ligfte, en "t gladfte is.

XIII. VarioU , Mazelen, zyn weder wat langwerpig , en van tweedcrlei flach : Dt iy>>

Het eerfte en grootfte heeft aan de zyden groote zwarte droppels, gelyk zeeker flach

van kinderpokjes, die de Maleijers, Lute lute be£i, dat is, Yferpokjes noemen : Het™ p -

ander flach is wat kleinder, en heeft aan de zyden purpere droppels, gelyk de maze-
len (mor&illi:) beide zyn ze op den rugge verwartgefpikkelt, met ros en taneit ; doch
de laatfte zyn de mooifte.

XIV. Ovum, Maleitfch Bia of Sipot Sahacco, deze zyn van gedaante als een Eend- De^t-

voor t

Wyfje

moet boüd..

ei
,
of wat langwerpiger ; de tip van den mond is langer dan het geheele Hoorn, en ^lllldti,

gekartelt
1 de geheele fchaal is fpierwit , fpiegelglad en blinkende, behalven de dikke '""r(ï-

lip, die aan zommigen geelachtig of. vuilwit is; van binnen is de fchaal violet, en het
Dier van buiten pikzwart, gelyk het ook in een zwarten inkt verlmelt. Deze witte Eijers Om»
zyn in groote achting by de Alphooreezen , of wilde Bergwoonders van Keram , op
wiens ftranden zy ook meeft vallen ; want niemant onder hun mag deze Hoorntjes aan *"p',
den hals, of in de tuit van 't haair draagen, dan hunne Voorvechters, en die eenige
hoofden van den vyand gehaalt hebben : Als men ze in ftukken flaat , en met ilypen

ll'Tdlgn j j 1
] " gebonden-

op een iteen daar uit ronde , langwerpige, of van andere gedaanten ftukjes formeert,
worden dezelve gebruikt, om de lange fchilden Sahacco genaamt daar mede in te leg-
gen, 't welk hun eenen grooten fraaijigheit geeft, om dat deze ftukjes fchynen , als ofze S»m
wit vergtaaft waaren , en fraai uitfteeken op die zwarte fchilden , die met rood en geel ge- %aif

|

P z r
gebatikt.
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Va* *ft« zoomt zyn , en hier van hebben ze hunnen naam. Men vind 'er een flach , dim van

fchaal > hebbende de lip enkeld , fcherp, en niet omgekrult, dewelke men voor dc

AU mdc Wyfjes houd , gelyk boven in d' eerfte Soort gezegt is. Een derde flach blyft klein

,

«»3*.
eell weinig knobbelig of korrelig , en dik van fchaal.

HM™ Van deze Hoorntjes nu j heeft dat koftelyk Chineefche aardewerk , Porfellein, zy-

h<W
'"cbi

nen iuam ; °f' om ^at men eertvik gelooft heeft, dat het uit derzelven ilof gemaakt

mcfch wierd ; of, 't welk gelooflyker is , om dat de Porfelleine vaten in wittigheit en glad-

ofwd digheit overeenkomen met deze Hoorntjes : Maar of nu ons hedendaagfch Porlcllein

hitPorfd- vaatwerk , me t het geen dc Ouden Vafa Myrrhina noemden overeenkomt > word

dkxn by dc Geleerden onderzogt ; immers dc geleerde Julius Scaliger Exercit. 9 2 . houd het

*™w wel daar voor , dat de Porfelleine vaten hunne naamen bekomen hebben van dc Concha

vtrfchcidt
porcellam 1

en T. Bellonius in zyne Obferv. Lib. 2. Cap. 71. noemt wel dc Porfelleine

IZ'gliZli vaten , naar 't gemeen gebruik , Murrhina , doch trekt in twyfel , of het de oprechte

worden, ^„„^ina der Ouden zy , bcweerende met beter redenen , dat de oprechte Murrhina

gemaakt wierden van d' Edele fteencn Sardonyx , Onyx, Jafpis, en diergelyke : waar

mede overeenftemmen Georg. Agric. de Re FoJJÏl. Lib. 6. en Boétius de Boot , in zyn

Gernmarium Lib. 2. Cap. 8 ƒ. doch de rechte hiftorie van 't Porfellein, zie in 't vol-

gende Boek.

Hot mm Om deze Hoorntjes te vangen , neem een ftuk van 't Cajufonti, of Terlarius pri-

dtulve
j n t m zcewater , daar het niet boven 4 voeten diep is , en laat het aldaar

l>». rotten, zoo zullen deze Hoorntjes zich daar omtrent vergaderen : Dc gepulvenzcerdc

fchaal word ook onder de papjes gemengt, die men op het lyf fmeertder geener, die

Docbzy» gezwollen en waterzuchtig zyn ; het Dier zelf deugt niet om te eeten , vermids het

ZJ£* worgt, en dikwyls den dood aanbrengt. By Thil. Bonannus Tart. 3. Fig. 25-2. word

het Ovum marinum genaamt.

De Porcellana: majores, -morden alle by ons Klipkouflen, en by deVarensgaftennochflim-

mergenaamt doch men zou die't beft ,
Kliphoorns, moogennoemen , 't welk ik altoos doe.

Van deze zyn veelefoorten , waar van eenige maar byzondere naamen bebben : het zyn

maargemeene Hoorns, om dat zy 'er overvloedig zyn, wtgenoomen eemge weinige , die

aangewezen zullen worden. De eerftefoort, ts verbeeldt op de plaat XXXVIII. by let-

ter A, deze ü heelgemeens doch daar is een 2 defoort , dewelke ligter vanftof, en dun-

ner van fchaal is , ook veel zeldzaamer als de voorgaande. De 2*foort, afgetekent

by lettert, u ook ongemeen. Doch de 3*foort , by letter C, heeft veelmeerder waarde

:

'hy wordgenaamt de Schildpadhoorn , om zyn bruine vlakken, die gloejend endoorfchy-

nend zyn ; onder deze foorten munt hy uit , en wel voornamelyk die, dewelke bewaart

word "in 't kabinet van den Heer Secret. Blaauw. De 4* foort , verbeeldt by letter D,

word by ons de dubbelde Argus genoemt , om zyneplekken, die ieder met eenrondringetje

zyn omtrokken : 't is een foort , daar men eertyds veel voor befteedde , en is noch heel

zeldzaam, waarom hy ook noch in waarde is. De foort, 'by letter E, is'erteover-

vloedig, om hem waardig te houden. De 6*foort, by letter¥ ,
isalsdevoorgaande , en

by den Schryver Slangckop genaamt : van dezeisnogeen 2*foort, aangewezenmet let-

ter G. De foort ,
by letterH , witte Jamboezen , doch byons Hoogruggcn^OTaawf .

De
SJit foort , by letter I , worden hier , als ook by den Schryver ,

Moïïengenaamt. De9*foort

,

by letter K , is heelgemeen. De io*foort, by lettert, Zoutkorreltjes. De 11^foort

,

by letter U, Arabifche letters. De 12* foort, by letterN, Kakkerlak. De 13*foort,

by letter O, roode Mazelen ; waar van noch een 2*foort , by letter P, verbeeldt is.

De 14* foort , is afgebeeldt by letter (\, en word by ons de witte Porfellcinhoorn ge-

naamt , van deze is noch een 2*foort , veel dunner en ligter vanftof ,
inwendig zoo wit

als van buiten ; doch zyn heel ongemeen. .

XXIV. HOOFT-
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XXIV. HOOFTDEEL.

Porcellana minores t Bia Tsjonka.

E kleine Torcellan<e maken het elfde Hoofdgeflacht , en beftaan in veclder- De kleine

hande foorten , zelfs in fatzoen van malkander verfchillende, doch dewjl JjE?*'D' ze het gemeen teken van de Torcellan£ hebben , zullen wy ze door mal-/'*"1"'";

kandcr in dit elfde geflacht begrypen. Zy worden in 't algemeen genaamt, vuhfm-

by de Maleijers Condaga, en Bia tsjonka, om dat men ze veel gebruikt tot zeker fpel

Tsjonka genaamt , waar in men veele kleine dingen telt in zekere kuiltjes , die in een

dikke plank uitgeholt ftaan : De voornaamfte daar onder zyn , die wy Thoracia , dat is,

Borftftukjes noemen , om dat ze zeer wel gelyken naar een borftftuk van een wapen

:

in 't gemeen worden ze Cauri of Candi genaamt, en beftaan in de volgende vier foor-

ten.

I. Thoracium oculatum, Witoogjes, zyn omtrent een lid van een vinger lang , met Deif'

eenen breeden en gekartcldcn kant, daar aan men een breede zwartachtige plek als een ^Z'rlleüi

brandmerk ziet j de rug is vaalgrauw, met veele witte ronde oogjes ; de mond is zeer

gekartelt, en van binnen lichtrood: Zommige zyn breed als een borftftuk, 't geen de iykfttr

mooifte zyn : Zommige zyn langwerpig , hebben geen uitfteekenden kant, en ydele
A '

oogjes. Men noemt ze ook Brandvlekjcs.

II. Thoracium JlelUtwn > Sterretjes, zyn wjt klcinder dan de voorgaande , aan den Dei''

buik en de zyden lichtbruin , ofros, met wat paars aan de einden; derugis blcckwit mct^°^
r
'^

roflè of bruine fterretjes verfiert , gelyk de fteen AJlroites.

III. Thoracium -vu/gare , Jive Cauricium, gemeenc geele Cauris ; deze hebben de De j*

eigentlyke gedaante van een borftftuk, aardig met kleine bulten verfiert, zeer glad enff^^
bleekgeel, zomtyds met eenen hooggeelen kring op den rug, aan den buik wit , en by

den mond gekartelt , in 't gemeen zoo groot als een nagel van een vinger , of duim >

doch hoe kleinder hoe fraaijer de bultjes ftaan : Deze zyn nu dat vermaarde geld , 't Zyn by

welk men met fcheepen vol van de Maldivifche Eilanden afhaalt , en naar Bengale en

Siam brengt, om aldaar voor klein geld te dienen ; doch daar loopen noch andere foor- Bengale

ten van kleine 'Porcellame onder , die men alle Condaga noemt. gmgbaar

.
Wadaat by d' Arabiers , zyn kleine witte Hoorntjes , uit het geflacht van Concha ^w„dcn

Venereai dewelke men in die landen gebruikt, om de halzen der honden, en dierge-»*"*

lyke, daar mede te verfieren , en die ik niet anders oordeele te zyn , dan Cauris. ^gébmikt.

Van Candi, of Cauri fchryft Francifcm Pjrard in zyn tweede hoofdftuk aldus: daar Francir-

is noch een andere rykdom in de Maldivis, 't welk kleine Hoorntjes zyn, dik als een

pink , geheel wit , zommige glad en blinkende , die men vifcht tweemaal s' maands, ""'ki»g-

drie daagen na de nieuwe, en drie daagen na de volle Maan , op andere tyden worden die

niet gevonden ; 't zyn Vrouwluiden , die ze gaan zoeken aan den zeeftrand , waarom zy H>e du

zomtyds tot aan haar middellyf toe in 't water gaan : Deze Hoorntjes worden in fuiken f,X2"'
menigte weggevoert naar alle geweften van Indien , dat ik zomtyds gezien heb 3 o en 4c
fcheepen vol met dezelve bevragt. By die van Bengale zyn ze in zulk een waarde, dat ze En groo-

daar voor gemeen geld gangbaar zyn , hoewel die Natiën , Goud , Zilver en andere
t£r^„-

Metallen genoeg hebben ; en dat, 't geen te verwonderen is, de Koningen en groote

Heeren aldaar heele pakhuizen laten bouwen , om ze te bergen , en ze voor een deel

van hunnen fchat houden. De Kooplieden haaien ze alleen om naar Bengale te voe-

ren , dewyl ze elders niet gevonden worden. In Cambaja , en andere plaatzen van In-

dien , bellaan ze de fchoonllc in zilver en goud , en houden ze voor een groote Rari-

teit, ja als of het Edelgefteenten waaren.

- IV. Thoracium quartum, Hechte Cauris , zyn kleinder dan de voorgaande, zonder &c ¥'

r 3 bulten, /«««r O.
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bulten, en effen van kanten , op den rugge blauwachtig of lootvcrwig, met een hoog-

geelen kring omgeevett , als ofmen eenen ingevatten Turkois zag , doch de blauwe koleur

verbleekt metter tyd , en word bleekgrauw : Deze zyn in Ambmna gemeen ; maar de-

Worde» rechte Cauris niet : Den blauwruggigen Catiris van de vierde foortc leggen de Chinee-

mamdikl zen een nacIlt in Lemoenfop , tot dat ze fmclten , dit drinken ze tegens het pynlyk

geknikt. en kalkachtig wateren , miflehien gelyk wy met Krecfts-oogen doen.

De j* V. Cafuarh Eijcrs s deze zyn langwerpig , met ronde en effene kanten , in 't ge-

*** meen een lid van een vinger lang , met doodlchgroen , bruin, en ros gefpikkelt , ge-

lyk de eijers van den vogel Cafuaris; zomtyds eenpaarig; zomtyds met eenen brceden

brandvlek op den rugge.

De &k V I. 'Dractena , Draakcnhooftjes , zyn bleekgrauw of vaal van fchaal , overdwars

^lemr
ê" met twee ronde ruggen , en tuflehen beiden met eenen grooten brandvlek •, die zomtyds een

Eiland; zomtyds een vliegenden draak gelykt : Deze zyn zelden te vinden.

De 1*1 VII. Blauwruggen , zyn langwerpig , met eenen witten uitfteekenden kant oflyft, aan

f
L°tta¥

y
. d' eene zyde op den rug verfcheide verwig, met taneite en zwartachtige ftreepjes, die

eenige Landfchapjes verbeelden ; zomtyds hebben ze 4. zwarte oogjes aan beide ein-

den, dewelke raar zyn ; zomtyds is 't buitenfte velletje door 't zand afgefchuurt , en

dan zyn ze doorgaans paars op den rug : Men noemd ze ook Lyftjes.

De%f- VIII. JsabelU , deze zyn mede langwerpig rond, als een rol, zonder kant aan

t°tKr§ de zyden; de beide einden zyn Oranjegeel > enftomp; de rug is vaal met weinige zwar-

te ftreepen : Men vind 'er ook heel witte.

De<p IX. Kleine Argus, is vaal op den rugge , doch dicht bezet met grootc witte oogen

>

firH
7

d'e met fmalle randen aan malkander hangen: Deze zyn weinig te vinden.

De ia*' X. Nufatellana gritmiata , Ryskorrels , zyn niet boven een nagel van een vinger

fe-'l* Ian8' cn ror"1 gcbu,t ' over al bezet mec uitfteekende korreltjes, die langs den rugge

Em'tm- met een vooren onderfcheiden worden, op den buik geribt : De mooifte zyn fpierwit»

derejoon. ^ ZQmty<is i00pC
>er een ucnt purper p den grond : De ilechtere trekken naar den grau-

Utnierde. wen ofbleeken koleur , en hebben fynder korrels : Een derde flach , is zoo groot als een lid

vaneen vinger, ydel van korrels , op den grond ftaalblauw s zommige zyn uit den rooden

£>w grauw, en zoo blinkende, dat ze fchynen geèmaliecrt te zyn. Dit goedje valt nergens

j'/Zl-' zoo overvloedig 1 als op het Noordelykfte van de drie Gebroeders, ofNufatel/o, zyn-

d'n- de drie kleine, doch hooge Eilandjes voor den Wefthoek van groot Amboina, alwaar

zoo wel deze, als de drie voorgaande, en navolgende foorten overvloedig vallen, daar

een fyne witte zandftrand is : Men vind 'er ook , hoewel weinige , op de kuft vunHitoe ,

maar die zyn nooit zoo wit , als die van Nuffatello.

De 11* XI. Globuli, Knopjes, deze zyn kleinder, ronder en hoogcr gebult dan de voor-

Ï7'ér\l
g^nde, aan beide einden met een uitfteekend hoekje, en als het zelve afgefleeten is,

«U '

gelyken ze wel kleine Wambais knoopen : Het eene flach is met korreltjes bezet } zom-

mélrZ"" mige bleekgeel ; zommige wit: Een ander flach is wat kleinder , ganfeh glad , behal-

wT" ven dat het op den rugge eenen fynen vooren heeft s mede zomtyds geelachtig ; zom-

tyds wit.

De 11* XII. Afelli . Efeltjes , zyn wit, maar hebben dwars over den rugge drie breede

fe7ur zwarte ftreepen , als of 'er drie zakken over een Ezel gelegt waaren, of beter, als of

'er twee witte zakken op eenen zwarten Ezel lagen.

De 13* XIII. Paereltjes, zyn van gedaante als de Bia Saloacco , Num. 1 3 > in 't voorgaan-^

{
'ktttl\l. deHooftdeel, befchreven ; doch niet grooter dan een vinger breed , blyven ook zoo

klein , en zyn geheel wit , dat men zc voor paereltjes aan de ooren zoude konnen

draagen.

O'H* XIV. Urfulte, Beertjes, is een klein goedje , meeft wit, en hebben op den rug-

Sr' O. ge eenen grooten vaalen plek , waar uit men een Beer of diergelyk een beeft kan af-

t
. zien.

firn 1% XV. Tedïculm , de Luis , dit is 't alderkleinfte Hoorentje fchier van alle geflach-

UtttrV. tcnj
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ten, in 't gemeen niet veel grooter dan een dikke vette luis; zommige als weegluizen

:

Zy zyn ganfch wit , en overdwars geribt en gevoorent , als of men de ribben van een

luis zag ; doch alle de ribben eindigen in eenen vooren, die langs den rug gaat. Men Vmint

vind 'er een groot flach van , als een middelbare hazelnoot , op dezelve manier geribt

en gevoorent , doch zoo wit niet als de kleine. ƒ»««.

De Porcellanx minores , zyn kleinder foorten als de voorgaande : De eerfte is verbeeldt

op de/>laatXX\lX. by letter A, enwordenWitoogjesgenaamt. Dez d' foort , by letter

B , zyn btarretjes. De 3*foort , by letter C, zyn Cauns, doch by de Hoogduitfchers Slange-
hoofden, die dezelve veelgebruiken totfieraad van hunne paardetiiigen. De n/t foort,

by letter D, blauwe Cauris. Van de f*foort , ontbreekt ons deafbeelding. De6defoort

,

by/etterE, 't Draakcnhooftje. De 7* foort, bylctterV, zynBhuv/tuggengcnaamt. De
SP foort, by letter G, zyn Ifabelle. De 5* foort, by letter H, de kleine Argus. De
10* foort , by letter I, is de Ryskorrel. De 11* foort , by K, 't korrelige Knopje-.

Hier van een 2* foort , byletterh, verbeeldt, 't gladde Knopje. De \z d=foort , by/et-

ter M, waar van noch een andere foort , wet Oranje vlakken. De Ji^f foort, by letter

N. De 14* by letter O. De 1 by letter P, afgebeeldt ; dus verre de Schryver, waar
by Wy noch voegen eenige, die ongemeen zyn. Die met letter is eenfchoonegewolk-
te Achate Kliphoorn. Die verbeeldt is by letter R, word de witgeplekte Achaat^ï-
naamt. Die by letter S , is een heel ongemeenen , ons van Cartagena toegezonden , waar-
om wy hem Cartageenfche Kliphoorn noemen: Deze zyn niet bekent , daninde Kabi-
netten van den Heer Secret. Blaauw , en van den Heer Feitemaas.

XXV. HOOFTDEEL.

Cylindri : Rollen.

HEt twaalfde en Iaatfte geflacht van de Eenfchaalige gedraaide Hoorns zyn de De Cy-

Cylindri, of Rollen, aldus genaamt van haaren langwerpigen figuur , als een

t' zaamen gerolt papiertje, oflinnen : Deze alle zyn dik van fchaai , glad , blin-

kende, en met een kort tuitje voor uitj wegens haar Cylindervormig fatzoen Waarvan

komen ze met malkander zoo na overeen, dat men ze aan 't gevoelen niet wel onder-

fcheiden kan , beftaande het verfchil meeft in de fchilderyen en verwen , als volgt

:

I. Cylinder porphyreticas » is van buiten uit den donkergrauwen, en zwartachtig ge- Deif»

Ipikkelt, gel yk die foort van Marmer, die men Porphyrfteen noemt, hebbende dwars ^Z'b'ec'lïtt

over de midden eenen zwarten band; van binnen zyn ze hoog geel.
JtXjflx"

II. Cylmder niger , Satyne Rolletjes , deze zyn zwatt als fatyn , en fpiegelglad, h N.i.
'

zonder vermenging van andere koleuren, als ze van de rechte zyn; want voor Hechter OtafL
houd men, die omtrent den kant naar kaftanjebruin trekken ; de kant is gezoomt met
een of twee uitpuilende ribben doch de rechtzwarte zyn gemeenlyk ongezoomt.
Dit flach vind men fchier nergens dan op Honimoa, in het bochtje van Tjouw, enwor- ^rZ'p
den voor de raarfte van die geflacht gehouden. *?>>

.III. Cylinder tertius, is ftomp van tuit , van koleur meeft olyfverwig, met kleine De
3
*

zwarte fpikkels , die eenige Eilanden verbeelden : Andere hebben verfcheiden banden^'. *
overdwars , gelyk men aan den Agaatfteen ziet : Zommige zyn van eenderlei Roleur

,

te weeten lichtbruin , en Ifabelle.

IV. Cylinder quartus , is noch ftomper van tuit, en legt bykans in een kuiltje; de Dtqu
grond is mede olyfverwig , en de gladde van allen, met zwarte plekken en ftreepen,^' *
die in ordre ftaan, en niet qualyk een fleep of ftatie van mannen verbeelden , die met
lange mantels een lyk volgen, waarom ze in 'c gemeen Sepultura, of Prinfe begraaffe-

nis genoemt worden.

V. Cylinder quintus, deze is wel groenachtig, met dooijergeele > en weinige paers-

blauwe plekken gefpikkelt; doch van de gemeenfte en flechfte.
Ji°rt'

VI. Cy-
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De ei' VI. Cylinder feXttts, Grauwe Monniken, deze zyn van buiten dicht gefpikkelt met

tmt' donkergrauw en zwartachtig, gelyk d' eerfte foorte ; en die ydele plekken hebben , zyn

fchiergrauwi haare tuiten fteeken wat meer uit, en een foort daar van is in den mond

violetverwig.

De 7* VII. Cylinderfeptimus , Kamelotjes , deze zyn met zwartachtige wateren of baa-

ren gefchildert, gelyk kamelot.

DeZfu VIII. Cylinder oBavus, Blauwdroppen , verfchillen wat van de gemeene gedaante,

fff'j
bf want zy hebben eenen merkelyken tuit, en eenen uitfteekenden rib , die fcheefover den

rug loopt , vuilwit of geelachtig , met weinige paarfche of blauwachtige droppels be-

zet: Een flach daar van blyft kleinder, ftomp van tuit, en heeft zwarte droppels.

Deyt< IX. Cylinder nonus, zyn de groote Glimmetjes , fpits van tuit , fpiegelgladj zom-

j^'y]
iy

mige geftreept , zommige donkergroen en zwartachtig gefpikkelt , die gemeen zyn

:

Men vind 'er ook geheel witte , doch zelden.

De\e>i< X. Cylinder decimus , kleine Glimmetjes , deze worden niet boven een nagel van een

jvTs'
^ vinger lang, gefpikkelt als de voorige : Een flach daar van word zoo fpits als een Buc-

Waarvan c
-

mum . Een kleinder flach hier van is zoo raar, met ftreepen en plekjes gefpikkelt, dat

andere men ze voor den fteen Jafpis zoude aanzien , inzonderheit als ze in een ring zoodaa-

ïmn' nig gevat worden, dat men niets dan den rugge daar van ziet; doch men moet ze met

honderden by malkander hebben , om zoodaanigc uit te zoeken.

Bmi* XI. Cylinder, Achaatjes , zyn mede niet veel langer dan een nagel , van tuit

ftomp, lichtrood of paarfchachtig , met aderen als Achaat. Alle de voorgaande XI. foor-

ten van de Cylindri , hebben een hardachtig wit vleefch, zonder eenig dckzel, onbe-

quaam tot den koft naar den gemeenen regel : Al wat glad en blinkende is , dient tot de

Waar koft niet. Haar eigen Vaderland zyn de Liafferfche Eilanden, inzonderheit Htmimoa,

tmdfn' het groote Rif van Goeli goeli aan tot Keffing aan Kerams Oofthoekj daar beneven de

worden. Amboinfchen inham aan de Noordzyde.

Den* XII. Cylinder littarius , Slykrolle , dit is een byzonder fatzoen , uit een Buccinum

en een Rolle gemengt , 4. duimen lang, en ruim 2 vingeren breed , van koleur aard-

ïynRi- verwig, in den mond Oranje, met eenen dikken lip : Men vind ze in de Moeraflige Za-

IZns goeboflehen van Keram , ofdiergelyke Moeraflige rivieren , en derhal ven zyn ze niet on-

Engoed der de Zeehoorntjes te rekenen ; zy zyn goed om te eeten , worden daarom gezocht , en
wftyz*-

Zyn Zoet van vleefch en fop , gelyk de bovenftaande Sifot ai/er : Dit flach kan men ook

Waarvan onder de Voluta rekenen, en zy worden in 't gemeen genaamtMidasooren : Men heeft

"ZderT
'
er nocn een kleinder flach van ; doch beide hebben dat gebrek , dat haare fpitzen wat

fmiii. afgebroken zyn. Deze zyn ook in 't voorgaande , XXI. Hooftdeel, XX. Soort, on-

der de Volutx gerekent.

De Cylindri, Rollen; waar van veelefoorten zyn, zy worden by onsVadehgenaamt , om

dat zy de fteenen -van dezen vrucht welgelyken. T>e Schryver geeft ons van dezelve

veelerhande, die alle op de flaat XXXIX. afgebeeldt zyn. Die by N.i. isweldegroot-

jle; alhoewel 'er van dit geflacht noch grooter zyn. Die by N.ï. word by ons de zwarte

Dadel genaamt , om zynenfchoonen zwarten koleur. N.3.Ü een bonte Achaat Dadel. N. 4,.

noemt de Schryver, Prinfe begraaffenis. Van de f ot6* foort ontbreekt onsd' afbeelding,

en 't is door de veelheit van dit geflacht niet wel te giffen, welkenfoort de Schryver hier

mede meent. De 7^foort , is verbeeldt by N.f. De 8ft by N. 6. De 9* by N. 7. De
iade j,y Ttf. 8. die wy alle laaten by de benamingen, die de Schryver hen heeftgegeeven,

om dat wy 'ergeene toe hebben. De 3 laatftefoorten , die befcbreven zyn, ontbreeken,

gelyk van de voorige, d' afbeeldingen i doch wy voegen hier in deplaats eenenganfehon-

gemeenen, aangewezen met N. 9.

XXVI. HOOFT-
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XXVI. HOOFTDEEL.

Concba Univahiit.

NA de twaalfgedachten , te weeten der Eenfchaalige gedraaide Hoorntjes , volgt

nu het geflacht van de Eenfchaalige ongedraaide , verdeelt in twee gedachten.

Het eerde, waar van wy in dit Hooftdeel (preeken , begrypt diegeene,

welke maar aan de eene zyde een fchaal hebben , en met de andere zyde bloot

tegens de klippen zitten ; beftaande in de volgende foorten.

I. Lofas of Lepos , Jive patetta , een Lampje , of Schoteltje ; Maleitfch Biafabla ;

heeft een hooggebulte fchaal , als een gezwel , of een platte Piramide aan de klippen

zittende; buiten ruig, grauw, en zonder glans, van binnen vuil paarlemoerverwig:

De grootde foort hier van is buiten meeft effen,, of met weinige donkere ribben ; de
mond heeft de grootte van een ryksdaler , doch langwerpig : De tweede foort is zoo
klein als een bloedvin -, zomtyds diep geribt , niet grooter dan een duiver; zomtyds
met uitdeekende hoeken , en wat plat, zoo dat ze een klein Schildpadje verbeeld : De
derde foort is fchier plat, en rond van omloop , buiten decht gefpikkelt met zwart, Van
binnen zilververwig.

Men noemt ze in 't gemeen Tatella , dat is , Schoteltjes, in Portugaal Lambroa ,

dat is , Lampjes , zy zitten zeer vad aan de klippen , en moeten met fcherpe beitels

afgedagen worden , niet zonder quetzing van den fchaal : Men kan niet merken , dat ze

haar plaats veranderen, want daar ze zitten, maaken ze eenen kaaien plek : Zyzynalle
goed tot de kod, inzonderheit die men aan de Zeeklippen in Portugaal vind , die ook
doorgaans grooter zyn dan de Amboinfche : Men zet den omgekeerden fchaal op kooien

,

braad ze in haar eigen fop , en men neemt het vleefch met een fpits houtje daar uit

:

Men kan ze ook kooken alleen in water, als boontjes. De Kivier-Lofas word genaamt
Ahaan , en is ter grootte als de nagel van een duim , in zyn vleefch met een dun en
wit beentje voorzien, in gedaante als een pennemesje. Een ander dach is dunner en plat-

ter, en word genaamt BeJJimattal, heeft eenen dunnen fchaal ; zyn vleefch is eetbaar ,

en zonder het voornoemde beentje of pennemesje.

II. Aurismarina; Maleitfch, Telinga maloli en Biafacatsjo ; Amhoinfchj Hovileij;
deze heeft de gedaante van een langwerpig oor, te weeten, aan de eene zyde met een
verheeven kant, die by den eenen hoekin een krul toeloopt ; langs dien kant heeft
de krul verfcheide gaatjes , waar van de voorde doorgaan , doch de achterde nietj
buiten is ze ruig, en zonder glans ; van binnen fchoon zilververwig, ofpaarlemoerach-
tig

;
zy heeft veel vleefch, 't welk bloot aan de klippen hangt, gelykdeTWaKe, doch

zyn zoo goed niet om te eeten als deze; want de grootde en mooide foort is ruim een
vinger lang, van buiten effen met donkergroen en zwartachtig gefpikkelt als een dang :

De tweede en gemeende is korter en breeder , van buiten met veele peukeitjes bezet

,

wit en kalkachtig : De derde is noch breeder , dun van fchaal , van buiten effen , doch
een weinig geribt : De vierde is zeer klein, fchaars een lid van een vinger lang, van
buiten effen en wat gefpikkelt, zonder gaatjes ; die men aan kleine deencn langs den
ftrand vind zitten. .

III. Balani, Ekelen, Puiden; Maleitfch, Gindilaut, en opgaande Tulpen , heb-
ben de gedaante van een opgeborden gezwel, waden veele by malkander, groot en
klein , en zitten met klompen aan de fcheepen , en aan zommige grootc klippen , met
een vlakken bodem daar tegens aangeplakt , zoo dat ze aan den bodem toe zyn 5 van daar
loopen ze als een dompe Pyramide, met oneffene zyden, van buiten geribt ofgeroo-
rent, rood met grauw gemengt; boven hebben ze een opening, welken zommige by
een opgaande Tulp vergelyken; de kanten van den mond zynicherp, en alsuitgebro-

Q_ ken;
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fin ge- ken j in de opening ziet men een geftel van twee platte en gekartelde beentjes , een

Tmhurt weinig gekromt als een Papegaaisbek, die als tanden tegens malkander fluiten > en met
gedaante. junne velletjes aan 't vleefch vaft zyn maar ieder tand laat zich weder in tweën

Zit Je- deelen: Als ze deze tanden openen > ziet men daar uitkyken een bofch van 12 korte

'pl'Z'tlet- en kromme pluimtjes ; waar van de twee middelde de grootfte , en ter weêr zyden
"tB

- allenkskens kleinder zyn 5 aan de binnen zyde haairig als depooten vanzommigekrab-

^M'*'
5'" ken : ^eZe S^ruikt nec ^'er tot een m>ddel om zvn voedzel uit zeewater te haaien,

M, zit en dezelve weder intrekkende, fluit het zyne tanden t' zaamen; het binnenfte vleefch.

btttfC. ral,w zynde , is ganfeh flymerig , zonder zandzak, of Papaver, om dat het fchync

van enkel water te leeven 5 maar gekookt zynde word het wit en hardachtig , van eenen

treflyken fmaak , als het witte vleefch of het vet van de befte krabben , me: een zuur en

gepepert fausje : Dit is te verftaan van de groote Knoeften , die aan de fcheepen en cha-

Cneljtn louppen groeijen ; want die aan de klippen zitten , zyn zoo' goed van fmaak niet : Als

klifpm. men ze van 't hout afbeitelt , dat ze aan den bodem onbefchadigt blyven , en in zout

water zet , ziet men » hoe ze den voornoemden fnebbe buiten den mond verheffen , de

baarden of pluimtjes uitfteeken , en aan de kanten van den fchaal den aanhangenden

flym, en 't mofch aflikken met de ruige korreltjes , die aan de baarden zyn , 't welk dan

buiten twyffcl haar voedzel is ; maar zoo dra men ze beweegt, trekken ze haare baar-

Ofmer- den en fnebben weder in : Merk hier weder aan de voorzichtige Natuur , die aan deze
kwg

' Knoeften van buiten dezen mofch en flym aanzet , waar van dit onbeweeglyk Dier leeven

Warden moet. De Chineezen houden het voor een koftelyk eeten gekookt zynde ; men haalt

tieten
' het ook raauw uit , en zout het in als Balatfan > maar het moet ten minften een half

zeer bi- ;aar fl.aan . Het huisje van binnen heeft omtrent de midden rondom eenen uitfteekenden
mint, en * *

tot jfys kant. Men vind ze met klompen van een vuift , en een hoofd groot aan de fcheepen

^'m'den zitten ; de grootfte in de midden , en de kleine rondom. Men vind noch twee of drie
mkinge- kleinder flach > die van buiten niet geribt zyn , maar leelyk grauw , ruig en gegaat;

bewaart, de mond is in drie of vier ftyve fpitzen geopent , daar in men zig wakker bczeeren kan

,

mïbvKtr- a 's men onvoorzichtig daar op trapt : Deze laatfte vind men zoo wel aan de klippen,

der{oorten. a j s aan je fchildpadden. De Chineezen neemen de grootfte klompen, zetten die voor

totkande- hunne Huisgodekens » en ftellen daar kaersjes in , als in een kandelaar : Noch ziet men

'bmikf'by
diergelykc puiftjes , die als overhangende wratjes op andere Hoorntjes zitten , boven

de Atgo- toe en onder open , alwaar ze een fcherp beentje hebben , waar mede zy den fchaal

,

daar zy op zitten , doorbooren konnen, en een rond gaatje daar in maaken , als ofhet

Reden door konft gedrilt was. In 't Maleitfch worden zegenaamt, Gindibatu, ofGindilaut,

namini. om dat ze gelyken den tuit van een porfelleine gietkan ; Chineelch , Tsjip.

De 4*' IV. Verruca teftudinaria, Maleitfch Kutu totruga , dat isSchildpadsluis. Dit is ook

{'fg'beMt een Balanus , die men nergens ziet dan aan de groote Schildpadden , niet verheven

,

Él'^'"*
maar P'at ' Cen ''^ van ee" ^U'm 'a"^ '

Cen na^ven ^wars vi"gcr hoog
,
en rondachtig

,

tetter K. t' zaamen gezet van 6 beenderen van ongelyke grootte , die met naaden en groeven aan

malkander hangen ; witachtig en effen : van onderen zyn ze plat, daar ze tegens den

Dezezit- fchaal van den Schildpad zitten > en die helft van dien grond is de dikte der fchaale

,

Scbifd-
' fponsachtig, en vol gaatjes; in de midden ftaan ze open, hebbende 'tbloote vleefch

padden.
tegcns den Schildpad aanleggen : Boven zyn ze ook open, en hebben aldaar in den

mond twee tanden tegen malkander gevoegt , gelyk de eerfte Balanus, daar ruflehen

noch andere kleindere beentjes zyn , zich alle in 't vleefch bewcegende : In de midden

is een flymerig Dier ; met het onderfte fponfachtige deel houden ze zich vaft aan de Schild-

Enivaar padden, en veranderen niet van plaats : Men vind ze niet aan alle, maar meeft aan die

de'nwbtf'r zich ophouden op de Schildpads Eilanden Litffapinjoe , 2 f mylen bezuiden Amboina

gelegen: In de Amboinfche vind men de 2
dc foorte van 't eerfte flach, te weeten, die

grauwe of verhevene Wratten heeft.

Di s'- V. Opercula callorum , dit zyn Dekzeltjes van zekere ftukken vleefch , die wy Callus

^erum noemen , zynde een flach van den Limax marina , die zich in zandige en flykige ftran-

den
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den onder het zand houden, die dekzel op den rugge als een nagel draagende, waar apJeutvl

van ik dricdcrlei flach aangemerkt heb : Het eerfte flachis een langwerpig beentje , een t,
lmt 7rf

i r .
letter Li.

lid van een vinger lang , gefatzoeneere als een langwerpig Amboinfch fchildje j bene-

den wat hol > en boven gebult : Het ander is grooter en ronder , als een fchoteltje , De i»

met fcherpe kanten , vuilwit , en wat paarlemoerachtig : 't Derde is een wit beentje met
l

^i""
r

een uitfteekend hoekje , en daar by een bochtje gefatzoeneert als een fchonkje van een
fifêfe

varken j de twee eerfte leggen op den rugge van 't Dier , wat uitkykend; maar t' der-
N.'

de legt in 't vleefch , fchier ganfeh verborgen) welk vleefchgeil vanreukis, dochgoed

van fmaakj als t' gekookt word. Het is moeilyk te vinden, dewyl het zoo diep in 't

zand fteekt : Men heeft het op 't ftrand voor 't kafteel Vi&oria.

VI. Nootedoppen, deze zoude men ten aanzien van de helft voor een fchlilp aanzien;

want zy hebben aan den eenen hoek een kantje > als of het de wervel van een fchulp fe'ti'crS.

was, 't welk echter zoo niet is ; want zy kleeven met de opene zyde tegens de klip-
vrrl" 1'1'-

pen; op den rugge zyn ze gefchildert, als of het kleine hoenderveêren waaren.

VII. Orlamjes of Vifchhuiven , zyn vuilwitte wratjes , met de tuit wat overhan- De

gende , gelyk de Orlamfche mitjes der Matroozen , of de huiven der Vifchwyven ; bin- -fZlrP
nen hebben ze een rond beentje , gelyk een halve pyp ; en met de opene zyde zitten vm

n J i i
ten* en by

ze valt tegens de klippen. Q, vm
VIII. Melknapjes, dit is een kleine vlakke Vatelk > glad, en van binnen melkwit.

De Schryverfopt hier af -van het gejlacht, by ons bekent onder den benamingvanliooms , fitrtfty
en gaat over tot het andere

,
namentlyk der Eenfchaa/igen, by ons bekent onder den naam R '

•van Klipkleevers, om dat de vifch altoos tegen de rotzen, of klippen aanzit , en buiten
vm met een Schulp, of Schild gedekt en bewaart is. Van deze zyn 'er veelefoorten, waar
van eenige -verbeeldt zyn op deplaat XL. Die by letter A , noemt zyn Edt. een Lampje ,

efSchotdqe-,a/smedediebydelettersB,C,enD,zynaangewezen. Dei& foort
,
bylet-

ter E, Zeeooren by den Schryver , word by ons de lange Paarlemoerfchulp^rarMzsr :

By letter E , tsde buitenfte ,enby¥,de bmnenfte zyde vertoont. DiebyG,H,enl, worden
ook maar Paarlemoerfchulpen geheeten. De ^ foort , is afgebeeldt op deplaatXLl. by
letter A, die by ons Pokken worden genaamt ; zy groeijen onder aan defcheepen, en zyn
hen hinderiyk in 't zeilen , ook welaan rotzen , fchulfen , fteen , en hout ; zy zyn veelderlei
•vangedaante en grootte, doch deze is weldevoornaamfte. 't Geen by letter C, wordaan-
gewezen, is de Vifch, die in dezelve zit met zynenuitgeftrekten baard', en dat by letter

D, is dezelve, doch in een gefooten. De 4* foort , is afgetekent-op de plaat XL. by
letter K , is een Schildpadpok ; deze zyn heelzeldzaam. De foort , is verbeeldt by
letter L, van welke wy heele groote bezitten: Van deze is noch een en een 3*foort ,

afgetekent by de lettersM , enN. De 6^foort , is verbeeldt by letter O. De j<*e by letterP

,

van buiten, en by Q, van binnen. Deze word by ons Zotskap genaamt : een Schulp of
Hoorn voortyds zoo ongemeen , dat men plagt te zeggen , als men diergelyken niet be-

zat , noch niet in den kap te zyn ; hy is noch waardig, als hy watgroot is. De%fi'foort

,

by letter R, noemt de Schryver een Mclknapje ; doch wy hebben hem altoos den witten
Öorfchulp genaamt : Zy zyn heel zeldzaam , en, voor zoo veel ik weet , maar drie be-
kent i van deze is noch een andere foort.

XXVII. HOOFTDEEL
Solen : Cappang.

HEt tweede flach van de Eenfchaalige Schulpen beftaat uit een lange pyp 1 die Solen

zommige recht s zommige krom , en aan de beide einden open zyn ; doch W'br*

zoodaanig : dat het eene eind altyd fmal is, als een afgebroken fpits, al- ^Zynlmgt

waar de ichaal op 't dikfte is , en van binnen ziet men de holligheit door
een fcheiding in tweén verdeelt, 't welk echter, niet diep ingaat, en hier heeft het Dier
hun begin , zynde als de wortel daar van : het ander eind is altyd grooter en dunner

Q_ z van
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van fchaal , dewyl het Dier aldaar zyn aangroeijen heeft ; zoo dat de pyp hoe langer

hoe wyder word; hier van heb ik drie foorten gevonden,

I. Solen arenarius , Zandpyp , Maleitfch Cappang bezaar j in de Uliaflêrs Hatu

A'atu , Neerd. Koedarm ; by zommige Tritonshoorn of Zeetrompet , doch verkeerde-

lykj genaamt : Deze gelyken zeer wel groote Koedarmen aan 't achterfte eind , 't welk

wy de wortels noemen > zyn een vinger dik in den diameter , doch de fchaal is aldaar

op 't dikfte , en binnen met een fcheidsmuur , intwecn, ofdriën gedeelt, die niet bo-

ven een vinger lang ingaat , doch aan zommigen met een kalkachtige fubftantie meeft

tocgegroeit is : Aan 't voorfte eind zyn ze 2 én 3 vingers breed in den diameter , in 'c

gemeen 2 en 3 voeten lang > weinige recht , maar de mcefte krom en bochtig t de fchaal

is ruim een ftroohalm > zomtyds ook een fchaft dik , van buiten wit , en overdwars met

kringen getekent , ook hier en daar met fcheuren , die niet doorgaan , zoo als het Beeft

zyn aangroeijing genomen heeft ; omtrent den mond zyn ze altyd op 't witfte en zui-

verfte, maar by den ftaert of wortel zyn ze vuil, zwartachtig en begroeit-, binnen legt

een flymcrig Dier> 't welk door 't kooken wat hard word, en bcquaam om te ceten,

van fmaak als de befte Moflelen ; voor in den mond heeft het 2 beentjes als een My-

ter tegen malkander fluitende , niet aan den fchaal , maar aan 't vleefch vaft , 't welk

zyne tanden zyn ; waar mede het zich den wech bereid om zyn fchaal voort te zetten ï

Dit groot flach Cappang vind men op weinige plaatzen, als op Keram inden bocht van

Amahetj , en in den bocht van Kaïjeli, op Boero, alwaar het omtrent de wortelen van

de Mangi rnangi-hoomen groeit > in een grond die van kleine fteenen , en zand ge-

maakt is > derhalven het in 't groeijen zich krommen en formeeren moet, zoo als de

ftccnen en wortelen toelaaten , die het in 't groeijen ontmoeten, derhalven men zoo

weinige rechte vind : Onze Amboineezen maaken hedendaags weinig werk daar van,

ja zouden ze niet eens opzoeken , zoo wy 'er zomtyds niet eenige begeerden om tot

Rariteiten te bewaaren ; doch zy wceten te zeggen , dat ze eertyds van de Maleijers en

Vreemdelingen zeer wierden gezocht , toen zy noch in deze geweften mogten komen om

te handelen , niet alleen om het Dier tc eeten , 't wel k 'zy zeer prcezen , om de mannelyke

krachten te verlterken , maar ook om de fchaal ofpype met zich te voeren , dien zy tot

eenige geneesmiddelen gebruikten j doch hebben zulks aan d' Amboineezen niet willen

openbaaren: Ten tyde van Oorlogen, als wy zomtyds der vyanden Vaartuigen verover-

den , hebben wy gevonden onder hunnen huisraad , dat ze Hukken van deze pypen

onder ander koraal en zeegewaflèn bewaarden , waar van ons namaals d' Inwoonders

van de Xulafche Eilanden , die daar van fchynen de befte keniflc te hebben , deze ope-

ning deden : Dat deze fchaal onder andere gewaflên uit de zee , te wectcn , drie of

vierderlei flach Calbahaar , en de navolgende dentiadi Elephantis een beweert Tege-

gift zyn tegens alderhande ingenomen fenyn, om deftèlfs krachten te dooden, en dan

door andere braakmiddelen uit het lyfte jaagen; daarenboven tegens zekere betovering

of fchelmftukken , die zy malkander zeer ligr aandoen, om iemant de mannelyke krach-

ten te beneemen; weshalven zy deze dingen altyd by zich klaar hebben, als zy van huis

reizen j de fchaal in ftukken gebroken, bevind men dat ze uit verfcheiden korften over

malkander leggende gemaakt is, die glad zyn en blinken als de fchilfferen van Bezoar

,

hoewel de buitenfte ganfeh rimpelig , ruig en zonder glans is : In 't wryven geeft ze

een moerafachtige reuk van zich , fchier als de Mangi mangi, daar ze by groeijen.

By nader onderzoek bevind men , dat deze Solenes aldus groeijen : Het breedfte

en dunfte deel ftaat onder, en is gefloten met een dunne fchaal, die zeer ligt breekt,

waar uk men befluit , dat ze neêrwaarts groeijen : Het dikfte en fmalfte deel ftaat bo-

ven , alwaar het door een fcheiding in tween gedeclt is : Uit ieder opening gaat een

lange pyp opwaarts , wel twee fpannen lang , dewelke een weinig boven den grond

uitfteeken , en zy konnen ze uit en inhaalen naar believen : Uit ieder pyp hangt een

klein ftukje vleefch , waar door het Dier zyn voedzel zuigt , doch als men daar by

komt, trekt het in, en fpuuwt liet water wel een vadem hooguit : Deze pypen zyn zeer

dun
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dun en bros > breeken ligt af j doch groeijen wederom aan , en boven ftaan zy een

weinig van malkander : Men kan ze zelden uitgraaven, dat deze pypen daar aan bly-

ven , en de pypen zelfs zyn met een kalkachtige en brofle fchorfe bekleedt, die zeer

ligt afvalt. Men vind ze op Amaheij in een moelige moeras , tuflehen de Mangi mangi-

boomen , daar in men tot boven de knie zakt , doch daar onder is een harde grond van

kleine (teentjes gemaakt. Die van Amaheij gebruiken deze Hoorns , om daar op te tui- HbrJi*

ten, als zy het volk in de kerk en de kinderen in de fchoole willen hebben, waarom J,Zrm"l'-

men ze Schooltrompetten mogt noemen. -
ir"'i'-

II. Solen lignorum , Neerd. Boorworm , Maleitfch Cappang en Utor , Amboinfch Dti*

Ahet. Deze gelyken naar gekronkelde hoenderdarmen, daarom ze zommige Maleijers ^ktttrp

ook noemen Turrut aijam , zy hebben de dikte van Tabakspypen ; zommige dikker ; zom- ra G '

mige dunner , doch de fchaal van zich zeiven is niet dikker dan een dubbcld parkement

,

ook van verfcheide rolletjes gemaakt, van buiten fchoon wit met fyne kringetjes , met

eenen diergelyken Dier, als 'tvoorige, bezet: Deze groeijen in 'tverrotte hout , zoo aan Waar

fcheepen, als boomen , die in Zee dryven ; inzonderheit aan het Mangi mangi-hout,
d̂l'°n'

daar in ze zoo vermenigvuldigen, dat men geheele boomen vind van binnen met deze

Pypen opgevult, met zeldzaame ktullen en bochten over en door malkander lopende,

doch de meelïe zyn leeg, om dat het Beeft verrot, als het de fchaal niet verder voort-

zetten kan: Het is een fchadelyke peft voorde vaartuigen van inlandfch hout gemaakt, Zmfda,
die door dezen Worm zoo doorboort worden , dat ze zinken moeten, inzonderheit

'l'l>k °m'"
aatt de

als zy met neerftig met kalk , en eenig olye , in plaats van teer, gefmeert worden :
Sihctfin.

De grootfte hier van worden een vinger dik; waar van men de ftukken tot diergelyke

geneesmiddelen bewaart , als de voorgaande.

III. Solen anguïnus , Maleitfch Cappang of Bia ular , -dit zyn diergelyke Pypen, Of 3*

niet boven een fchaft dik, met veele zeldzaame krullen te zaamen gedraait als een flan- £,'h!
ge; van buiten wit, wat hoekig, en met korreltjes bezet; van binnen met diergelyk

een flymerig Dier, en een getand Mytertje voor in den mond: Zy groeijen niet in't Dat

hout, noch in den grond , maar aan zoodaanige klippen, die vol kuilen zyn , en uit- 22™
fteekende knobbels hebben , daar zich deze Slangetjes omleggen , met den mond aan

kutl'"-

de klippen zuigende: Hier onder gehooren noch andere zeer kleine Pypjes, die aan de

fteenen vaft gegroeit zyn , of ten deele los , ook met flangevormige bochten , doch
niet boven een ftroohalm dik. D'eerfte vind men zelden, en worden onder de voor-

naamfte Rariteiten bewaart.

IV. Tlenticuli Elephantis , Olyphants tanden, Maleitfch Tando laut , dit zyn klei- bma
ne Solenes , ruim een middelfte vinger lang , beneden fchaars een pink breed , boven v"'

r n. j u 1 t 1 1 1 *VCM> by
toegelpitlt, doch zoodaanig , dat er altyd noch eenopening blyft, en weinig gekromt /<««• I.

als een Bokshoorn, of wat rechter, gelyk Olyphants tanden ; van buiten met uitftee-

kende ribben, groen, by den tip witachtig : Een tweede ilach is langer, ranker, en Waarvan
zoo groen niet , maar bleek Spaanfchgroen : Het alderkleinfte flach is pas een lid van een '?£f
kleine vinger lang , diergelyke men op de Perfiaanfche ftranden vind : In alle zit van Ook

binnen een flymerig Dier, en als men zeweglegt, verfmelt al het vleefch : In'tvleefch
"" 3

*

zyn geen tandjes , maar een rond mondje , en aan 't zelve een doorgaande adertje,

zonder eenige hardigheit , daar in men een rysje kan fteeken j door dit mondje zui-

gen ze het flyk, en fyne zand binnen , in water gelegt, willen ze het zelve nietuit-

fteeken. Men vind ze op vlakke ftranden , daar een harde grond , en ftille Zee is , ge- mm*'
lyk in den Amboinfchen Inham; de breedfte helft fteekt in het zand, en de ipits daar

^jj
ev0"~

buiten fchuins uit : Wegens haare kleinigheit worden ze van d' Inlanderen tot den d?™°"
koft niet gezogt , maar wegens haare zeldzaame gedaante komen ze onder de Rari-
teiten.

V. Men vind noch een foort van de Solenes, meeft aan en in de Koraalklippen , waar d,^
van zommige recht zyn , als ftukken van darmen , offaufyfen; dik van fchaal , ordentelyk j°

t

r

t
'>$

genbt, en bruinachtig-, andere zyn dikker, effener, en ronder van fchaal , doch ge- oZjtre

CL 3 kron-^"^
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van h kronkelt als (tukken van een kronkeldarm Qcoltim-,^ aan het eenc eind open , en met

het ander aan dc klippen vaft gegroeit.

Kmr dt De Olyphantstandjes worden ook bevonden fchuins in 't zand te fteeken , met de

?ii£g/-~ fpits onder, en daar aan een adertje als een blaadje, met den bteeden mond even bui-

vmdtn »
t zand, wiens fcherpe kanten de voeten mede bezeeren; maar die met de fpits bo-

ivttrdtn.
rt-T ni » * i

ven leggen , zyn door 't aanflaan der zee omgekeert , en meelt leeg. Men vind ze

veel aan den mond van de rivier Waijnitoe , en op den Galghoek: In 'tvlccfch word

geen fcherp beentje gevonden, en zomtyds gelyken 'er twee in malkander geftookcn te

zyn.

Hier -volgen nu de Zooien, by ons Zcepypen , Zceflangetjes , en die wy naar hun gedaan-

te hier na zullen noemen. 'De Schryver noemt deze de tweedefoort van d' Eenfehaalige

,

alhoewel dit een byfoort der Hoorns , en die man 't voorgaande Hoofdfttik , een byfoort

der Schulpen is.
' Van deze is de eerfe foort , verbeeldt op de plaat XLI. by letter D,

't -welk het onderjle deel van een Zandpyp, by ons een Offedarm genaamt is ; enhet bo-

ven/ie deel by lettert. 'De 2^foort, is by de lettersV , enG ,
aangewezen. De^foort,

by letter H. 'T>e i/' foort ,
by I, enby ons ookeenO\yf>\antsandgeheeten. De foort,

by letter K, en van deze noch een andere byletter L, verbeeldt. Tot hier toe de Schryver

:

Waar by wji. noch voegen eenigeflukken, die heel ongemeen zyn. "DiemetN.i. aangewe-

zen, is een Hoornllangetje , zyn fchoonheit beftaat in zyn gekronkelt ftaartje , 'tgeert

heelfcharp moet zyn. N. 2. is een diergelyke , doch korter in een gedrongen. N.^.iseea

ititgeflrekte Hoornflang. En N. 4.. een gekrolde op een Hoorn/lak gewaffen. N. <j, en 6.

zyn beide andere foorten van Olyphantstanden. BN.7. is de zoogenaamde Vernis-

fchagt ; een heel zeldzaamftuk , 't geen maar by weinige Liefhebbers wordgevonden.

XXVIII. HOOFTDEEL.

Chama afpera : Bia Gartf.

fltCha- f, 1 *

^ Ot hier toe zyn verhandelt de Eenfehaalige Hoorntjes, zoo gedraaide , alsort-

ma bt-

feèrevai.
gedraaide ; volgen nu de Tweefchaalige , ( BivalvU

;

) dewelke wy eigentlyk

in 't Latyn Conchat, in 't Duitfch Schulpen noemen , in 't Malcitfch behou-

den ze noch al den algemeenen naam Bia, in 't hoog Maleitfch Krang , in

't Amboinfch Kima en Ima. De Tweefchaalige verdeelen wy in zesgeflachten, deRi-

£„,» vierfoorten t' elkens onder haars gelyke Zeefoorten begrypende ; en zyn deze: \.Char

ZST* ma afpera, 2 Chama. Lavis , 3 Teilen, ^TeUms , ->Mufculi, 6 OJlrea. Chama noe-

Mnfafc men wy alle zoodaanige Schulpen , die op den grond bloot leggende, meeft gaapen,

en daarom niet qualyk Gaapers genoemt worden : Deze zyn al van Tlmiits in 2 gellach-

ten verdeelt, te weeten, in Chametrachea, en CameUa, waar van wy ieder een by-

zondcr Hooftdeel gecven.

D, Cha- Chametrachea , of Chama afpera , is die een ruige fchaal heeft, 't zy door uitltec-

maAfpe- ^„de ribben , 't zy door fchubben en nagelen; en zyn deze:

ft b» I. Chamafquammata , Nagelfchulpen , qualyk van zommigen Klipkouflen. Ma-

f
iZ*Üt"o""

leitfeh Bia garu, dat is Krouwers , om dat men daarmede iemant euvel krouwen zoude,

J'pl„°J of om dat ze iemant de handen krouwen, als men ze handelt. Amboinfch Maria , Tcr-

utrl' ral. Kima: andere neemen Kima voor recht Maleitfch , Boetonfch, Morabo , Ban-

difch, Maniwoc, Maccaff. Alibo.

Vm Jnc Deze worden de grootite onder alle SchaalviflHien ; want men vind 'er zoo groot ,

dat 'er 6 of 8 menfehen aan een genoeg te draagen hebben) doch dewyl deze zich al-

tyd in de diepte ophouden j en dat men daarentegen omtrent de ftronden een klcindcr

Ook m-
flach yind j die niec boyen een hand ,ang worden , zoo zuUen wy ze verdeelen mCha-

mre decumane, of Telagm en Littorales. De Littoralis eerft befchryvende , zoo is de-

zelve

meene
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zelve een hand lang > en minder van gemeenc fchulpfatzoen , te wceten , uit den

ronden langwerpig , verdeelt in Wyfje en Mannetje : Het Wyfje is het gemeende, Zjnde

wiens fchaal verdeelt is in 4. of f uitfteekende ronde ruggen , tuflchen beiden diepe voo- ^wtfj'
ren maakende , die met fcherpe kanten nauw in malkander fluiten , bchalven aan de

eene zyde, daar ze een nauwen opening hebben, wiens kanten gekartclt zyn, zoo dat

deze fchaal op en neêr gaat als zeebaaren , zoo wel binnen als buiten ; op den rugge ihblxn

ftaan groote kromme fchubben, der menfchen nagelen zeer gelyk , van vooren rond en

fcherp , doch de mcefte , inzonderheit de oude zyn afgebroken en gefchonden , en «<>i'ls.

hoe volkomener deze nagels zyn , hoe beter Rariteit zy maaken : Deze kleine foorten

zyn van buiten vuilwit > zonder glans, van binnen geel wit als yvoor ; doch aan de oude is

de buitenfte fchaal zeer begroeit met mofch , kalk , en ander zcegruis , ja met andere

fchulpen , moffelen , en koraalboomtjes j zoo dat men ze eer voor een klip , dan voor

een fchulp zoude aanzien : Het Dier daar in woonende , is yflèlyk van aanzien , want En zy»

als men den gapenden aanfehouwt, ziet men niets dan een gefpannen vel , vol zwarte,
'J%/'"'^„

witte , geele en lootverwige aderen , gefchildert als een flangevel ; de geheele fchulp is "'M
ecnigzins driezydig ; waar van de voorde , daar zig 't Beeft opent , de langfte is ; verdere

de tweede aan des Beefts flinker zyde , als het voor ons legt, is meeft geflooten , dien i'daa""-

wy den rugge noemen ; de derde aan des Beefts rechter zyde , is zyn buik, daardevoor-

fchreve gekartelde opening is , in de Wyfjes zoo nauw j dat men qualyk een mes daar

in kan krygen : Deze twee fmalle zyden maaken een ftompen hoek, daar de twee fchaa-

]en t' zaamen fluiten door een Gjngfymum, te weeten, de uitfteekende hoekjes van de

eene fchaal fluiten in deholligheeden van de andere , zyndc daarenboven verbonden

met een dik huidje, 't welk van buiten daar tegen aanlegt : In 't geopende Beeft ziet Omjlan-

men ook twee gaten , naar de twee voornoemde fmalle zyden ; 't eene naar de flinker f,^~„
zyde , is klein , en meeft geflooten, waar door het Dier zyn overtollige vochtigheit

loft, aan de rechterhand heeft het een grooter rondachtig gat , waar uit een lange quaft

hangt van groove en taaije draaden gemaakt, 't welk men den baard noemt; waar me- & v
de zy aan de klippen vaft hangen om niet geflingert te worden , doch in een zandgrond ^

a
y"^"

rlt

maaken ze deze baarden ook vaft > zynde aan hunne uiterften vermengt met fteentjes v«fll"«-

en ander zeegruis , doch het is niet waarfchynlyk , dat ze daar door cenig voedfel

trekken; midden 111 de fchaal, doch de opening nader , ftaat eendikke pilaar, die inde

groote een arm , en in de kleine een vinger dik is, zynde de tendo van een taai draadig vlcefch

gemaakt, aan beide fchaalen vaft, waar mede het Dier hun fchaale t' zaamen trekt , en

zoo vaft geflooten houd , dat men ze met geen gewelt openen kan ; rondom deze pilaar

legt een hardachtig vleefch, als een ronde fchyf, 't welk men Sfondylum ofeen wervel

noemt, en het befte is dat men eeten kan; aan t' zelveist' ander witachtig vleelch vaft

met een groote geele klomp , als een dooir van een ei , 't welk des Diers vet is ; daar-

onder legt een fak van een zwart flym , met zand en fteentjes gemengt : Het Mannetje

is langwerpiger, in 9 of 10 ruggen verdeelt , en op dezelve ftaan de fchubben dicht,

doch veel korter dan aan 't Wyfje , en d' opening aan d' eene zyde is veel grooter j

anders evenwel van t' zelfde maakzel.

De Telagia word van 3 tot + en 5 voeten lang op dezelfde manier verdeelt , als de De Pda-

voorige ; de Ichubben zyn wel 2 menen dik , meeft ftomp en afgebroken van buiten ; jj^~„
aan de bovenzyde zoodaanig begroeit , dat men ze qualyk fchoon kan krygen ; de

onderfte is altyd zuiverder en eftener; de fchaal is in de gemeene een dwars hand dik

:

Men vind 'er , die over f voet dik zyn , waar uit men ligt kan afmeten de zwaarte Ham
van dezen fchulp : Als men den fchulp in (lukken flaat , zoo bevind men dat ze uit

d,k"'

verfcheide laagcn gemaakt is , dewelke buiten twyffél van tyd tot tyd over malkander

groeijen , 't welk men buiten aan de afzetzels afnemen kan , zoodaanig dat t' elkens

de jongfte laage onder d' oudere voortgrocit, en haar na voren toe uitbreid , waardoor

het komt, dat de jongfte laag meteen de voorfte is, en zoo fcherpe kanten maakt, die

als een mes fnyden : Hierom is het zeer zorgelyk deze fchulpen te handelen, zoolang ffö%'
het bandelen.
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het Beeft daar in is , zoo men zich niet bezeeren wil. In de Molukkifche en Papoé-

fche Eilanden, daar wel de grootfte vallen, heeft men ervaren op onze Chalouppen,

als de Matroozen het anker laten vallen, en het ankertouw by geval in dezegaapende

fchulp komt, dat ze toenypende t' zelve afknappen, als ofhet afgekapt was: Iemant

zoude gevaar loopen om een hand te verliezen , die het gaapende Beeft wilde aanraa-

Uot die ken, zoo hy niet iets tuffchen den fchaal lag , om voor 't fluiten bevryd te zyn : DeVif-

Vijjih'rs fchers haaien ze aldus voor den dag : Een Duiker maakt een touw daar om te brengen

gevangen, a ]s een flrop , welken zy dan met alle man ophyfen, daar na maakt men met een mes

of parring door den opening aan de zyden te dringen , en den tendo of pilaar door

Entrmh- te fnyden , waar in alle de kracht van 't Beeft legt , en dan gaapt de fchulp van zelf

,

mapkf' en kan niet meer fluiten ; op welk manier men ook alle Dieren en Menfchen verloft

,

werden.
dje aan dezen rchulp yaft raaken .

Hoe zy Op den grond als gezegt is , gaapen ze meeft altyd , inzonderheit om de kleine

zeYvm- viflehjes te vangen, die in meenigte daar in zwemmen en fpeelen, tot dat zeal'tzaa-

g'"' men fchiclyk befloten worden , en dan tot voedzel van 't Beeft dienen : Dit plompe

Haft cm Beeft heeft altyd een Kameraatje by zich , 't welk hun wachter is , zynde een foorte

Hy tich. van Garneeltjes , hier boven in 't eerfte Boek onder den naam van Vinnoteres befchreven , 't

welk den fchulp in 't vlcefch nypt , als het ziet , dat 'er veel prooi in haar huis is,

Zonder waar op de fchulp dan tocnypt , en men gelooft, dat het Beeft niet leeven kan, als dat

"''ètZt'i'n Pinnewachtertje by geval daar uit raakt , dewyl het Beeft zonder gezicht is , en zich

voor de roovers niet wachten kan.

Een m- Daar is noch een ander flach , dunner cn platter dan de voorige Littoralis , en meer

tef'/re'-' in een kring geformeert , ydel van fchubben , dieniet te min lang zyn , zommige licht-

v">
' geel j zommige lichtrood van fchaal, met noch andere veranderingen , doch de mooi-

fte en befte om re bewaaren zyn niet boven een vinger lang , zuiverwit en vol fchub-

ben of nagels: by onze Amboineezen zyn ze niet zeer gebruikelyk totdenkoft,
Worden ze ^ ancjerc volkeren zoo veel meer zyn : De Inwoonders van Boncm en de Ta-

van a in- 1 '

woonders poe'èn zyn zeer graag daar na, en ik heb 'er gefien, die met grooten zmaakhet rauwe
gegeten.

vieefcf,. ; inzonderheit het geele vet opaaten : De Badjas (zynde menfchen die geftadig

fazen- op zee zwerven, en hun met vifichen geneeren) vangen de grootfte, neemen'erheC

vandt vip- .vleéfctJ uit, en rooken het zelve als rookvleefch, Uendeng bia genaamt, 'twelkzy

Jjjfei' dan op Makkaffar en Bima te koop brengen ; een lekker koftje voor yzere tanden en

vangen en dikke tongen i flimmer als gedroogde Zeekatten , doch t' word meelt by den Thee-
ms». ^ pgefchaft om daar van tp peuzelen. In den Tendo of band of den omliggendcn

In deze!- Spondjlo worden zomtyds ecnige mooije fteentjes gevonden den ftcen Calapitcs oiCa-

jll^'ge- lafpus zeer gelyk, te weeten als Alabaft; zommige fchoon wit ; zommige vuil ofgecl-

CW**
W' C ' zomm*Se

met een paarlachtige weêrfchyn, en by den cenen hoek halfdoor-

gelyk. fchynend als Achaat : van den fteen Calappus kan men ze hier in onderfcheiden; dac

dftl'ndZ- de fteen Calappus of gelyk en eivormig is als een Hagediftèn-ei, gemeenlyk met een

fcheid. donker hoekje, 'twelk de wortel is, waar mede het aan den Calappus dop vaft geze-

Chami- ten heeft ; ofLinzevormig, gelyk die men in 't appeltje vind. Daarentegen deze Schulp-

ca to
C

gï fteentJeS ' diewyOEwB/'/w, m 't Maleitfch Mefticabiagaru noemen, zyn oneffen
,
hoc-

*» kig , en meerendeels geelachtig. In de Amboinfche vind men ze weinig , maar meer

Tjoo niet in de Makkaffarfchc en Papoëfche, zelfs in het gerookte <Dendeng heb ik kleine half

ZZJ'.~ doorfchynende gevonden s want die niet boven een erwete dik zyn , zyn de ztuverfte

en wirfte, maar die de grootte van een knikker hebben , zyn hoekig en vuilwit :
die

derXmhi- met viflehen en fchulpen haar koft moeten foeken , draagen deze fteenen gaarn by zich

:

*ee*m,di, Ancjers onze Amboineezen zyn wat bygeloovig, om deze groote fchulpen in haare vaar-

datzyon- tuigen over zee te voeren, zeggende dat ze wind en onweêr ontmoeten iouden
:
Men

wStoT brengt 'er evenwel zoo nu en dan een aan van 't grootfte flach om in de erven by de

mdrtl te zetten, en de hoenders of ander tam gevogelte daar uit tc laaten drinken

,

bakken der \ welk zy voor die vogels zeer goed achten om gezond te blyven , en nooit Ietzei aan
Hoenderen

gebruikt. f

'zloov
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de oogen te krygen; doch dan befterft de yvoore gladdigheid van binnen, en word
grauw; men moet ook de fcherpe kanten als dan wat afwryven, op dat zich niemant
daar aan bezeere: Ik heb 'er ook gehad, die van binnen aan den onderften fchaal een
uitwas hadden, zeer hoekig, en kartelig, fchier als een haanekam , van fubftantie
als de Chamites.

In dc Papoefche en Keramfche Schulpen word noch een andere Chamites Em«»
gevonden, langwerpig als een klein vingertje, beneden met een rond bolleken, en ttefb*
voorts toegefpits; het bolleken is donker roodachtig, doch met een paerlachtigc weer- fi^tvtit.

fchyn; het vingertje zelfs fchoon wit; zomtyds gelykt het naar een ftuk van een
vinger, afgebroken en fchilferig , doch daar aan ziet men altyd wat paerlachtigc dit
mag men Chamites digitalis noemen. Noch een ander gebruik van dc fchaal ; op den m,b ,»
ftrand vind men zomtyds ftukken van de gebrokene fchaal , van den buitenflen ruigen fQ "£'

lyl'

fchorfzedoor'tfchuurengezuivert, glad als yvoor, en zoo hard, dat men ze voor kei-
fteenen zoude aanzien! onder deze heb ik zommige Zoo verfteent gevonden , dat men
'er eênigzins mede vuur kan flaan als met de rechte keiftecnen ; ook bewaart men ze
tot eenig gebruik in de geneeskunde,- tot dien einde neemt men de grootftc ftukken, D,u
en Haat de buitenfte ruige fchorfze af, t' overige wryft men opeen fteen met water Zl^ZZ
tot een papje, dit zmeert men rondom de groote bloedzweeren om den brand en den ""Mdg,'.

pyn te verminderen, defgelyks op zweerende oogen : En zo iemant dezelve wilde ge-
brinken zoo binnen als buiten t' lyf by gebrek vmCa/bakaar ofwit koraal, die zoude
myns oordeels niet dwaalen, hoewel ze wegens haare taaije fubftantie moeilylcer te
wryven zyn , als een gemeene fteen.

Men vind ook, doch zelden, onder de Imvoonders van Amboina en Keram eenige
Clronde fchildekens omtrent 7 duimen breed, en aan de kanten een halve vinger, maar

in de midden een duim ik, aan de buitenzyde een weinig buikig, aan de binnenfte vÊ^L,
wat hol, en aldaar in de midden met een verhevenheit gefatzoeneert als de nave

"°„£l?i
(mt>diolus~) van een rad, en in deflêlfs midden een rond gat, daar qualyk een pink '

'

door mag: Het is een fteenharde fubftantie, vuilwit als gebczigt yvoor , met veele Znfim>
witachtige aderen, die bochtig en dwars loopen, te kennen geevende, dat het een

W
ftorfe zy met veele laagen over malkander aangegroeit ; want natuurlyk fteen kan 't niet
zyn, om dat het na mynen gewoonlyken proeve by nacht niet vuurt, gelyk andere P™fdat
klaare keifteenen doen ; daarentegen in zuur Lemoenfap gedaan zoo kookt 't , 't welk de
fteenen met doen; waaruitikafneeme, dat het van eenige groote Schulpen moet gemaakt "9*

zyn, te weeten, uit den voorfchreven Chama Telagia-, zynde de geheele breedte des
fchilds, uitwyzende het beloop van de aderen, uit de dikte dezer Schulpen gemaakt,
waar uit men afneemen kan , dat ze aan zommige plaatfen van ongeloovige dikte moe-
ten vallen; als men ze tegens den dag houd, zoo zyn ze omtrent de kanten halfdoor-
fchynend, doch d' eene meer dan d' andere. De Inlanders weeten niet te zeggen , door Zj» by

wien, en uit wat ftof zy gemaakt zyn, alleenlyk verklaarende , datter in oude tyden iï"iZ~<-
eemge weinige in deze Landen gebragt en duur verkocht zyn. Haar gebruik is , omzc*"'.»
aan de geveften van haare zweerden te zetten, om den hand daar mede te befchermen , W«£

I gelyk anders de Ambomeezen op dezelve plaats een rond tafelbordje van hout heb- tMm
ben,, en het geveft met loot begieten om de noodige zwaartte in de vuift te hebben. De Sm^p
voornoemde Schildekens echter mag niemant draagen, dan hunne helden ofvoorvegters,
die ze Bram noemen, geloovende, dat niemant het hert heeft tegens iemant te kappen
ofte te flaan, die fuik een Schildeken aan zyn zweerd heeft; doch zedert dat de Eu- D,cbm!t
ropeè'rs bezitters van deze Landen geworden zyn, willen ze de Schildekens als tekenen

t> '

i''""f-

van haare oude dapperheit niet meer draagen, om by d' onze niet in 't oog te raaken
;

weshalven zy nu dezelve zomtyds aan d' onze aanbieden : Namaals ben ik wat zekerder N„d,r
bericht, dat deze Schildekens door de Javanen van Bantam in deze Landen zouden ge-

b

Zif'Jf"'bragt zyn, buiten twyffèl d' Inlanders wyfmakende, dat het dingen van groote waardy *ƒ«/ava-
waaten, en diethalven aan haar Lieden duur verkocht wietden. De Bantamers

'

illl eertsds gt-

R maak-
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maakten ze uit den voornoemden Chama decumana , dewelke zeer dik en zwaar valt in

den mond van den ftraat Sunda ; inzonderheit omtrent Toelo taboang , dat is, 'tBan-

diten Eiland , waar door zy milTchien de Prince Eilanden verdaan ; als mede daar te-

gen over in den bocht van Lampin , in welke diepe zee men zomtyds ook ziet den

Boom , daar de Calappa Laut aanwaft , wiens top men even onder water bekennen

kan , doch ik weet niet , uit wat reden niemant daar na derft duiken : Zoo heb ik

ook verftaan, dat ze mede in de Molukhos gemaakt, en tcTt noch toe by d' Alphoo-

reczen op Celolo gedraagen worden.

Hxdrj d'Inwoonders noemen deze Schildekens Moffa boela hoelang , dat is, Schildeken, gc-

hmMHiT formeert als een volle maan, en zoo in'tLatyn Clypeolus Lun<e: Als men de befte Bia

Imnm- ^aru tot den koft wil uitzoeken, zoo moet men neemen , die niet boven een voet of

ZaSt i £ lang zyn : Diergelyke groeijen zomtyds in de holligheden of gaaten van de brcede klip-

W
marde- pén batuükar genaamt , zoodaanig daarin vergroot, dat ze geenzins geheel daar uit kon-

ze Schijf nen genomen worden, of men moet eerft de kanten van den klip in ftukken breeken ;

g'""
met een baard hangen ze daar in vaft , daarom noemen de Maleijers den zeiven des Bcefts

Ackar of wortel ; en dewyl men altyd de onderfte zyde zuiver , en de bovenftc begroeit

ziet , zoo befluit ik daar uit, dat ze nooit van plaats veranderen , immers niet zoo-

Nochan daanige, die aan den klip gewortelt zyn. Op Lujfapinjoe vind men noch een byzonder

"fotnle- üach, hebbende een gemengde fatzoen van Biagaru en Coroerong, wiens fchaal wel op

fefcevea. en n eêr gaat met zeebaaren , en korte en ydele fchubben heeft, maar aan de flinker zy-

de is ze plat, gelyk de Coroerong , vuilgrauw van buiten ; men vind den voorfchreeven

Htbbm Meftica daar in zoo wel als in den Biagaru, in de grootte van vitfen , erwetcn en

ZmSÏ- boonen , doch in de grootfte vind men altyd maar een , gelyk in de Paerlfchulpen ook

<* gebeurt; in 't eerfte meeft alle fchooiïwit en blinkende, doch worden metter tyd geel-

achtig , 't welk een gemeene faut van den Chamites is.

ki, zdd- Ik moet noch iets raars van de Chamites voortbrengen , doch ik kan niet verzeke-

IfcTÏÏy- ren ' of het een Chamites uit een Biagaru , of uit een ander Schulp moet zyn
,
immers

ver door
ik n b n t n ooggetuigen voor de waarheit hooren vertellen : Het waaren viflehers >

gtn ver- die diergelyke fteentjes in hooge achtinge houden , deze verklaarden tweemaal gezien

ï»'cha- te hebben , dat een groote hoekige Chamites , byzonder in een doosje bewaart ,
met

mites tra
vcr i00p van tyd een ander fteentje gebaart haddc van de zelfde fubftantie en koleur , en

Jl'cZjc men konde 't gaatje zien, daar dat fteentje geftaan had : Ik gifle dat dit gefchied zy,

dewyl het kleine fteentje met het groote geen continuüm corpus gemaakt heeft , zyndc

vm dm daar aan we] va (i gegroeit , doch dat de natuurlyke lym metter tyd los gegaan zy

;

U,?l'L want hoewel de eigenaar zeide wel te weeten, dat dat Moederfteentje na 't baarenaan

grootte en zwaartte niet vermindert was , zoo houd ik nochtans daar voor , dat hy zulks

Dit ha niet nauwkeurig genoeg onderzocht heeft. Ik heb zelf bevonden , dat ik 6 zulke fteen-

"~£tr7»~ tjes, daar onder eenezeer hoekig was, ineen doosje bewaarende, en na een halfjaar

" weder beziende , 7 gevonden heb , doch niemant konde aanwyzen , waar de zeven-

Doeh fte geftaan had : Daarentegen , heb ik nu eenige jaaren eenen hoekigen Chamites af-

gttttforf. zonderling in een fchulpje bewaart , en daar by t' nette gewigt aangetekent, doen ik

hem eerft kreeg , dewelken ik jaarlyks onderfoeke en belchouwe, maar bcvinde mets

van zyn gewigt vermindert of vermeerdert , en hy wil ook niet baaren, temeeralzoo

men rondom geen voege befpeurc, daar een hoekje afvallen mogte ; of 't moet zyn,

dat des bezitters ongeloof zulks verhindert : Immers allerlei Chamites hebben nu den

naam gekregen , dat ze baaren konnen , cn zoo zouden ze der Ouden Gemmides en

Teanthides mogen zyn, by Tlinias Lib. 37. Cap. 10. vermeldt; diergelyken zie mede

Cap.z. de Nautilo crajfo. Hierom is 't, dat zommige Chineezen veel van deze fteenen

IjfÏÏÏr houden, om goed geluk in 't huis te brengen, en het goed te vermeerderen :
Zeker

Chincefch heeft alhier gewoont, bezittende een zul ken Chamites, die gebaart hadde,

£>|r en dien hy voor groot geld van de Mooren geloft hadde, die hem wys maakten ,
dathy

feidZÏ den fteen alle vrydaagen met Benjoin berooken moefte; waar na hy van een flechte ka-

voor. lis
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lis in rykdom rykelyk toenam; (doch men moet weeten, dat hy een neerftig houtzaager Worj t

was ^ maar in 't jaar 1 674. is zyn huis door de groote Aardbeving omvergevallen , en Dociwt-

den fteenverlooren hebbende, is hynamaals verarmt : Die de tyd hebben, mogen over- d"

wegen , hoe het toegekomen zy , dat de Inwoonders van Ternate en Manado deze j /„.

fchulpen Kemas noemen , even zoo als ze de oude Grieken genaamt hebben , te weeten ,

'wm"^'s

Chemie , waar van de Latynen Chama maaken , zynde Chemie noch by de oude Latynen e« Man.»

in gebruik geweeft, zulks uitwyzende 't vaersje van Apulejus in zynen Apologia uit£»- Jtoot*^
nins genomen. . u»[dmlf

Apriclum fifcemfcito primum effe Tarenti mi»g.

Surrentis chemas. Glaucttm cumas apud: at quid
Ufusfc-"'

Scarum pr£terii cerebrum Jovis ftene fupremi. wrat».

In 't gemeen verdeelt men den Chama als gezegt is, in Afperatn Lavü. Chama affe- v-r/n*

ra is ecrfyds gehouden van een quaden fap of voedzel , die men ook Oftrea noemde :

'j/^ItZl-

In Macedonien Corycos, te Athenen Krios. Chamtclez of Chama Uvis was van beter t"-

fmaak, daarom ze zommige Telorides, en wegens haar grootte Bafdicx , dat is, Ko- b-mmin-

ninklyke noemden: Maar Tlinias Lib. ^z.Cap. 1 1. verhaal f4 foorten met deze woorden j'^r'

in'tDuitfch overgezet: Degeflachten van deChama zyn deze , (in de gedrukte boeken Sihp/ert.

leeft men qualyk Cancrorum genera pro chamarum genera} Cham^traehea, Chatmeleos,

Cham* pilorides , in verfcheidentheit van fatzoen, en rondte van d' andere verfchillen-

dej Chamie glycymerides , dewelke grooter zyn dan de Telorides ; dan voegt hy als een

vyfde foorte noch daar by de Colycea of Coraphia (andere lezen Copycia en Coryphxa. )
De uitleggers tekenen aan op deze foorte, dat Chamvtrachea de hardde fchaal heeft : Haan

Chamdeos de witfte en teerde : Telorides, by AthemeusConchtepeloriades , zyn zoet van
"
cf"p

~

pca

fmaak, en grooter dan Telorides, hoewel deze de naam zoude gekreegen hebben van "itd' l>e-

Telonos , dat is , groot , t welk men miflchien met beter reden afbrengen kan van

Teloro , een voorgebergte van Sicihen : Uit Colycia of Corophya maaken andere waar-
""'

fchynlyker Corycia. Athemeus doet de 6ic daar by , dewelke hy Chamxnigram, Con-

cham moltenam en MeUnitem noemt.

I I. Chama afpera ér obtufa > is ronder en dikker van fchaal , met geen verhevene £>,. 1*

ruggen of baaren, en dezelve met dichte, doch korte dompe fchubben bezet, grauw
^éjjimtó

van buiten, aan d'eene Zyde met eenen wyden mond, daar men wel een duim infte-

ken kan, al is de geheele fchulp niet boven een hand breed; aan de kanten geelach- /«^-'b.

tig , gemein op Kerams Noord-kuft by AJfahoedi en Hennetello.

III. Chama Striata. Maleitfch Bia Corocrong. Neèrd. Peerdevoetjes, deze heeft een flf ,i

wonderlyk maakzel, te weeten, als of men van een halve maan den ecnen hoek wegge- -
r""r

'i f
*» j / j j •

DO dezelve
ineden had , waar door dezelve zyde plat word , en, als men ze van voren bekykt, dt plaat ly

figuur van een hert maakt, met veele ribben boven malkander in een halve kring Io- ''oZjL,»~

pende , en zoo veel hertjes uitmakende , waar van de klcinde achter by 't lid ftaat , ver- d% b'-

beeldende een doorlchynende tcikening; en door dezen fneed wort de fchulp eenigzins

driezydig: De fchaal is overal zeer ruig en fteekelig, met kleine nagels als ftompe
doorns bezet , niet alleen in verfcheiden ruggen of baaren verdeelt , maar ieder rug en

vallei verdeelen zich weder in andere ribben en voorens , niet te min overal zoo dicht

fluitende , dat men nergens een dun mes daar in brengen kan : Het dier daar in is

van 't zelfde maakzel als 't voorige, en zyn vel noch wel zoo ydelyk geichildert. Ik

heb ze nooit grooter gezien dan een fpan lang, daar de meefte nagels al afgefleeten Haar

zyn, maar die de grootte van een ei hebben, zyn de mooide, vol van fcherpe na-
gr°°'"'

geitjes, en met bruine plekken getekent, welke bruinigheit' men ook binnen aan de

kanten ziet, aan de meed doorfchynende zyde ; hoewel die nauw gefloten is, hebben
ze echter een dunnen baard uithangen, waar mede zy haar aan de klippen hegten. In

den tendoof band bevind men ook den Chamites, doch meeft in die Ichulpen, dieop HMen
Lujjapmjoe vallen, van de voorgaande wat verfchillende: want deze Chamites is zoo Sf*^*

,
,

' Chamitci.
groot als een geheele hazelnoot of knikker; de andere meenigte is klein als vitlen en

fpel-
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ipeldekoppen: Van dc grootde vind men twee of drie omtrent het hoofd van den bant!,

ganfeh hoekig en korlig, als of ze uit vcele deentjes 'tzaamen gezet waaren, niet te

min hard en vad aan malkander hangende ; zommige witgeel; zommigc lichtpaars : Het

Dochwm ander klein goedje legt daaronder, aan zommige zoo vol, dat de gehecle tendo van

tuunfy.
Reefjes fchynt t zaamen gezet tc zynj alle niet veel byzonders, en van geen groo-

te mooijigheid.

fl»4* IV. Tejlte , Scherfjes, zyn kleine ronde fchulpjes van dikkeen platte fchaalen,zy heb-

i'.STy" ^cn Öe grootte van een dubbeltje en fesje , van buiten met groote korrels bezet , vuilwit

later D. met zwartachtige of rode plekken aan den kant: de enkele fchaal op den ftrand leg-

gende zoude men voor dikke fcherfjes van een gebroken fchotel aanzien dc grootde

zyn zoo dik van fchaal , dat men ze voor een ftecn zoude aanzien ; de klcinderc zyn

beter met voorens getekent , vuilwit en ros van koleur ; beide zyn ze gemeen in den

Waar dn Amboinfchen Inham. Op den witten Zanddrand van Mamaio vind men zefchoonwit,

a ' s °f ^et cen klompje gekookte witte ryft was, zy zyn alle goed om te ceten.

Dffi- V. Tejla pettinata , Wüdc Scherfjes, zyn ook rond als een fchclling, en dik van
fi»r>- fchaal, met voorens en ruggen getekent als de peliines , doch veel groover, vuilwits

en met zwartachtige plekken cn tekenen.

DeC<- VI. CartiJfaT, Hertjes, Bia hatit dit zyn de raarftc cn mooille van alle Chamxt

^'b'èijfby ^un v;ln fchaal , recht hertvormig , fcherp van kanten , en aan dezelve zommige ge-

1'tttrE. tand, zommige niet; aan de onderfte zyde platachtig , aan de hovende met een ver-

E* om- hevenebuik, dewelke fcherp toeloopt, en ter weérzyden veelc halve kringen ofribben

fctnïit'"
heeft , dewelke op een doorfchynende wyze verkleinen ; over dezen buik gaat de ope-

ning, daar de fchulp van malkander gaat tegen de manier van andere fchulpen, en

echter in het kloofje van het hert hangen ze aan malkander, en ieder (tuk in 't by-

zonder gelykt een halve maan. Zy hebben driederlei fatzoen : De gemeende zyn on-

der en boven buikig, doch van onderen minft, aan de kanten getand , en witgeel van

Eentwie- koleur : De tweede zyn witter, van onderen en aan de kanten ongetand, enaanzom-
d
'ylls medi

m'§e PgeworPcn: Het derde flach is van onderen wat hol, maar boven zeer gebult,

'm jJ' ook meeft ongetand , en met roodachtige dipjes. Het Dier daar in is meed flym

,

zwartachtig, cn, als men het een nacht in verfch water legt, ligt uitvallende. Dc

lht men mecde en bede vallen op Nitffalaut; weinige ook op Hitoe. Men legt zetweedaagen

vtrt'"'
*n 7Èr^h water, tot dat het Beed uitvalt, daar na moet men ze een halve maand in

dc regen en zon bleekcn , waar door ze zuiver en wit worden , en ten laatften meteen

draadje "tzaamen binden. Men rekent ze onder de voornaamde Rariteiten.

De^ 'VII. Quadrans, 't Quadrantje heeft de gedaante , als ofmen cen kaasken, 'twellc

Üd't'iy' frnalle kanten heeft, en in de midden buikig is , in vier dukken gefneden hadde , wef-

UtterF. halven de afgefiiedcnc zyde plat is , en een langwerpig hert vertoont, en dclfelfs randen

,
zyn ccnigzins getand , doorgaans muisverwig ofdonkergrauw, en een weinig geftrcept.

Dezez,ya Men vind ze zeer weinig, cn meed op de buiten Eilanden van Amboina.

t"ij?
U De dukken van Bia Garu> Bia cattams en Reuzen ooren hebben wy gezegt, dat

Proef om door langheid van tyd in deenen veranderen, en door de zee zoo glad gefleepen wor-

'Jatj!*?
^en ' ^at men ze v00r keiftecnen °f andere raare deenen aanziet: Dezelve kan men al-

geafteca, dus oiiderfcheiden : Twee witte en half klaare keifteenen , by nacht tegen malkander

tafima gedaagen, vuuren helder cn veel, maar twee dukken van Vcrdeende Schulpen doen

V' het niet, of zeer weinig , doch eenigzins dc ftukken van de Verdeende Bergfchulpen

in 't volgende Hooftdcel bclchreven.

Dftcndo De tendo of fpan-ader van dezen fchulp hiet in'tMalcitfch ook Toncat eaToncatnjat

tct'tre- dat is, een pilaar. De Badjos en Makkaflaaren eeten uit dezen fchulp al het wit cn

£» ™j hard vlecfch, wegfmytendc het witte of geele vet, omdat het zelve wat dronken
telbaar,

i. nm |. t

)

a]s mcde al het zwarte bloed.

Verhaal

van cen

iiehtendt

Jieen in

Men verhaalt veel zeldzaams van een groote Biagarit, dewelke op een binnenmeir

van't Eiland Timor Laut zoude tc zien zyn, dewelke haar by nacht openende een klair

lichc
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licht of fchyn van zich zoude geeven , 't welk men ook van verre bekennen kan : Een «* Ka

ander ooggetuyge van Hitoe heeft my verhaalt, omtrent d' Eilanden van Kei in zee zie».

gezien tc hebben eenen ongemeen grooten Bia Garu wyd gapende , en daar in iets

helders als een koftelyke (teen, 'twelk zy Lieden voor deflelfs Meflica hielden, doch

niemant derfde beftaan daar na te duiken , dewyl het op een plaats was , daar ecu

groote ftroom ging.

Van Bia Garu is te verftaan, het gecne men in zommige Authcuren aangetekent Bia Garu

vind , dat 'er in 't jaar 1 64.5. op t' Princen Eiland , gelegen in de mond van den ftraat

Sunda > gevonden is een Oefter (Schulpen) van 7 ellen in den omloop , of 2 en i el in et» ««ge-

den diameter : Defgelyks, dat men op Java Oefters vind , die 300 pond weegen.
™"

"°te.

In 't jaar 1 6 8 1 in Februarius heeft de Gouverneur Robberttts 'Padbrugge in den ftraat £<»*»-

Lembe, aan de Noord-Oofthoek van Celebes gelegen , twee van deze Oefters aan boord ü'JiZani.

eekreeen ; waar van de eene acht voet en twee duimen ; de andere 6 voeten en f dui-
groott

men in den omloop hadden: Zy wierden aldaar Kemas genaamt , overeenkomende, Schulpen.

als gezegt is, met het Griekfche Chem£ , zynde dat flach, waar van het dorp en 't

gebergte Kemas zyn genoemt geworden , dewyl ze aldaar veel en groot vallen 5 hiervan Wamvm

maaken de Noord-Celcbifche Bergbocren armringen, weetende die harde fchulpen

,

met een ftukje porfellein aan een ftok gebonden , aardig door tc drillen , en dan ver- ringt»

v .v , «. ,' ' rv_ /• 1 1
maaken.

volgens met Bamboezen te polyzen , en glad en eften tc maaken. Dezelchulp, met tak- (jngehof-

kels overgehaalt , lag op den overloop des fchips , en gaapte als of ze dood was , weshalven

een Matroos een koevoet daar in ftiet , om dezelve open te houden , maar de fchulp neep vt Juer't

toe, en hield den koevoet zoo vaft, dat hy bochtig wierde. Zy zitten gemeenlyk

aan de klippen vaft, zoo dat men ze met koevoeten moet los breeken : De MakkaiTaaren

houden uit den fchulp voor *t befte, 'tgecn zy Subang noemen, waar door zy ver- Wtiktktl

liaan niet alleen den Tendo , maar ook den Spondylum ofhet hardachtige (callofa) vlcefch , pMrm ,ff

't welk als een wervel daarom legt.

Hier gaat de Schryver over tot de Tweefchaalige , die wy Schulpen noemen, en altoos met

het onduitfch woord Doubletten, Schulpen, die ieder weder haare byzondere bena-

ming hebben ; dewelke wy vervolgens op haarplaats na onze befte kenmffe zullen noe-

men, laatende de benaminge van dm Schryver blyven, daar wy gebreekig zyn. De
eerfte foort, is verbeeldt op de plaat XLII. by letter A. en word by ons genaamt de

Nageldoublet, ook wel de Nagelfchulp: Van deze is een 2* foort, verbeeldt op de

zelfde plaat by letter B. waar van noch meerder foorten zyn : Zy verfchillen ingedaan-

te en koleur ; waar van de roode wel de ongemeenfte zyn. He 3* foort van den

Schryver, is verbeeldt by letter C. doch by OT.rfl'É'pcrfpeétive DoMztgenaamt ; omdat

hy op zyn platte zyde een/ge ftreepen heeft loopen, die verminderen, en krom omgaan-

de een hert verbeelden, gelyk by deze aftekening is te zien. De a/' foort , by letter D.

Van de <j
d
' foort ontbreekt de afbeelding. Doch de 6*foort , is aangeweezen by letter E.

'twelk -j^y een Venus Hertje noemen: van deze zyn ook verfcheide foorten, doch haar

waarde beftaat daar in, als zy roode fttpfels hebben. Jr. Oortmans en de Hr. Vincent

bezitten ieder een , die citroenverwig zyn ; dewelke voor de alderwaardigfte worden ge-

houden. De 7* foort afgebeeldt by letterF. is een heelongemeeneDoubtetCchu]p , myftaat

voor maar eenen van deze gezien te hebben in't Kabinet van wylen de Hr. Dr.'sGra-

vezande tot Delft. Het is een andere foort van ««Vernis Schulp met haair, dewelkewy

hier na zullen vertoonen op de laatfteplaat van de Schulpen.

XXIX. HOOFT-
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XXIX. HOOFTDEEL.

Chama montana Jive Noacbina, Vader-Noachs fchulpen.

De Stem- "w- ~r An de groote Bia garu of Chama decumana vind men woede (lukken cn brok-

tfSn- % / ken, niet alleen in 't Amboinfche gebergte , maar ook in de omliggende Ei-

btrgt ge- ^/ landen, en in de Molukkos , van dewelke veel woordentwift gemaakt word,

u"rJel, hoe zy daar komen ; weshalven ik goed vind dezelve wat uitvoerlyk te be-

Stiryvtr fchryven: I.Haare gedaanten: II. De plaats, daarmen ze vind : III. De valfche redenen ,

metvak noe ze dalr komen: IV. De waare of waarfchynlykfte.

"r'JtTjtï' I. Aangaande haar gedaante, zoo kan men daar aan bemerken, dat zy certyds

it»"'~ n 'ets vcrfchilden van die men noch dagelykfch uit den zee haalt , doch nu zyn ze door

baarge- langheid van tyd zoodaanig begroeit, dat men ze voor heele klippen aanziet : maar,
damt!. ^ nauw op let , kan men ligt bekennen aan het beloop van de ruggen

£»'< of baaren, dat het fchulpen zyn: "Weinige daar van zyn noch ten naaften by geheel»

*«&W- behalven dat de kanten meeft afgebroken zyn , aan zommige ook heele ftukken uit

:

fen zy»
A,lcjerc Zyn yj de midden doorgebroken , zoo dat men de ftukken niet 't zaamen kan

"Uir'de» vinden; zommige leggen op d' aarde bloot, of flegts met een weinig aarde of ruigte

fl'ika'ê
bedekt, want diep daar onder vind men ze niet; zommige zyn aan de klippen vaft:

vmdm\m gegroeit; zommige Iteeken ook een ftuk weegs geheel daar in : Zy leggen op verfchei-

Zrlti'r- den manieren fchuinsj recht plat, overeind en door malkander , als of ze gefaait waa-

JfrrdJt. r£n . Alle zyn ze van buiten ruig, mofchachtig, en aan de zyde , die bloot legt, met

een fcherpe keiachtige Subftantïe begroeit, jageheele ftukken van fcherpe keifteenen,

die men Spcldewerk noemt, zitten daar zoo vaft aan , dat men ze qualyk afilaan kan;

Zyn in- van binnen zyn ze fchoonwit , maffief en dicht, als eenig wit marmer zyn mag; doch

2** daar aan kan men duidelyk de verlchcidene laagen bekennen , gelyk andere zeefchul-

jcètmmiit. pen hebben, en al vind men Hukken, die half doorfchynend zyn, zullen evenwel

Zyvm,- zoo veel niet vuuren by nacht, als gemeene keifteenen doen, hoewel ze tegens mal-

kander geflagen noch eenige vonken geeven, en merkelyk een keiachtigen reuk heb-

jicmcv. ben, tot een bewys, dat ze de fteenachtige natuur al vry veel aangenomen hebben:

Worde» als men daar op flaat, zoo klinken ze als porfeliein. Men vind 'er daar 4. of 6 man

groet e» aan ccn ]la ive genoeg te draagen hebben ; andere zyn klcinder , en niet boven een voet

iWot' lang, en daar na veele ftukken in de grootte van een kop.

Tweede H. Men vind ze meeft op alle Eilanden van 't Amboinfche Gebied ,
als mede ,

rede»,™» zoo jk ver fta , in de Molukkos, en miflehienop andere plaatzen meer; De meefte en

pïZt!, grootlle heb ik gevonden op het HietoëTche gebergte , dicht achter Hitoslamma , daar

ZZs>e%- ee»yds de Negorii Tomoe gelegen heeft, waarvan men noch veele oude muuren van

vo»de»t opgezette fteencn vind. De plaats aldaar is ganfeh klippig, enzoofcherp, dat men
worde».

qua[yk £en voct zetten kan ; welk ilach van klippen men Speldewerk noemt : Ik heb

Dxb nooit het geluk gehad , dat ik de twee deelen van deze fchulpen op malkander ge-

vonden heb' maar zy leggen verftrooit; zommige ook, alsgezegtis, aan de khp-

ZaarLlflpcn vaft ; zommige ook recht in den weg, daar men afdaalt, dewelke de voorby-

,.erftroo,t
d y00r kUppen aanzien, en zoo voorts doordat zelve geheele gebergte. Ik heb

rw lïan at *j 11 t * A Jt

Hipten ze ook gevonden op den ftrand van de zelfde kuft, in de klippen zoodaanig valt
,

dat

Iri'eï' het onmogelyk was de fchulpen daar uit te krygen zonder de klippen te vermorzelen

,

tot een bewys, dat dezelve klippen eertyds moeren week geweeft zyn, en de fchul-

Mee, pen zelfs waaren door 't zeewater blank gefchmirt. Op Leytimor by't Riviertje JVeymtoe

iW™,
1 heuvel omtrent een musquetfehoot van den ftrand af, denwelken het gemee-

daar de- O 1
. , . ,

zelve ge- jie volk al lang na myn naam genoemt heeft, om dat men aldaar, als mede m t om-

Tordê». leggende gebergte, veel zulke fchulpen vind , zoodaanig begroeit , fteekelig en zwart,

dat
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dat men Ze alle ten cerften voor klippen aanziet, doch deze zyn niet boven i of

ij voet lang; den fteekeligen kei, die daar aan vaft hangt, kan men na veel moeite

daar af flaan, op dat men de fubjlantie'vm den Schulp ter deege bekennen mag, die

dan noch al vol gaten cn afgebrokene hoeken is. Het Eiland Bonoa heeft wel het fcherp-

fte , ftekeligfte en hakkcligfte gebergte van ganfeh Amboina , op 't zelve vind men de-

ze Schulpen zeer groot en dik, veelc in de klippen vaft, vol gaten, en t'eenemaal

verfteent.

III. Nu valt te vraagen , hoe zy op dit gebergte komen , daar van zyn verfcheide D,

gevoelens en zaamenfpraaken voorgevallen: Veele van onze Natie oordeelen, dat een

van deze twee moet waar zyn; of dat het natuurlyke vrugtcn zyn van die klippen, en faw'iïers

..
i

omvaar-
van dien grond, daar men ze vind, voortgebragt, gelyk andere metallen , minera- fihynlyle

lien en fteenen ; tot een bewys brengen ze voor de fteenen Aètites, Gelodes, Ombria ,&c. Ztr'd'en

dewelke men , na haar byzondere manier getekent , mede zomtyds bloot op den grond ,

J"'ï
<"

of op andere fteenen vind ; of zoo men dit niet wil aanneemen , zoo moeften ze eer- Waarom

tyds door menfehen derwaarts gebragt zyn, om het vleefch daar uit te eeten : Dat bei- '"^"'"^

de deze manieren niet waarichynlyk zyn , zal ik door volgende redenen bewyzen :
-wordengc-

Eerftelyk zeg ik dan, dat ze geen natuurlyk of gewoonlyk gewas van de bergen kon- Enbot

nen zyn : i . Om dat men ze van zoo verfchciden fatzoen en gefteltheit vind , als ge- f^""'
heele, twee op malkander, halve, gebrokene ftukken , nu platleggende , dan fchuins VirJm

of overeind , even als of ze door een machtige hand aldaar gezaait waaren ; zommige mmm%it
op, of een weuiig onder den muilen grond; zommige in, en aan de klippen vaft;

^"'iJ'f'
hier ziet men een groote, daar een kleine, en niet te min alle van een ouderdom , na- ft'lt', <»

mentlyk die even lang daar moeten gelegen hebben, omdat ze op eenderlei manier fe^JE

begroeit en verfteent zyn. Nu is 't immers bekent, dat alle zoodaanice dingen , die
. . . . . o b J

ook om dat

uit aarde en klippen grocijen, op cendcrlei manier daar aan gewortelt zyn , ofimmers w geen

haar byzondere Matrices hebben , gelyk men aan meeft alle edele gefteenten ziet : Want ZTfoL

t' bewys van den fteen Aètites doet hier niet toe , dewelken men altyd van een zeker

en gewoonlyk fatzoen en figuur vind aan de oevers van zommige rivieren , ofop'tveld:

niemant is zoo flecht, die maar een weinig kenniflê van bergwerken heeft, dieniet Smys

verftaat, dat de korreltjes van goud en ander metaal, die men in zommige Rivieren %lTt'^«d,

vind, aldaar niet gegroeit zyn, maar in die bergen , daar de Rivieren ontlpringen, en jjW! '!*

door der zeiver afloopen mede gevoert worden: De fteenen Aètites en Gelodes grocijen ren word

in de aarde , gelyk andere fteenen ; maar worden, of door Rivieren, of door regen- hoewel 't'

water ontbloot, weggevoert, en hier endaar langs deoevers , ofopdc velden verftrooit :

d<">r "'a

De fteen Ombria , dien men bloot op de velden vind , word eenpaarig gelooft , dat iegex-

met eenig groot onweer aldaar geworpen word : Alle welke manieren van onze Berg- ^aTde»
fchulpen niet en konne.n gezegt worden, z . Zoo bevind men dat de fubftantie en ge- 0rn'

^daante van deze Bergfchulpen t' eenemaal overeenkomt met die men dagelyks uit zee lege.

haalt, gelyk boven gezegt is, en hoe hard men daar ook op Haat met een goed ftaal , Jtre'dènis

zoo men maar den kei niet en raakt, zal men echter geen vonxken vuur, ofimmers be- ™ é^e-

zwaarlyk daar uit krygen, hoewel ze in 't flaan een keiachtigen reuk hebben ; daaren- af Stee*?

tegen zullen zy in zuuren Lemoenfap kooken, hoewel veel flapper dan de Zcefchulpen,

komen
die van de

zee.

Proefhier

fobttlp*

aanhangen alshywil, echter zy maakt met den Schulp geen continuüm corpus, maar men

overeen-

'twelk geen fteene gewas uit de bergen doet. 3. De kciachtige korft mag daar zoo vaft taw»w

kan ze met hamers en beitels daar van afflaan , en dan vind men gemecnlyk tufichen

den kei en fchulp noch iets aardigs. Dat ze door menfehen aldaar zouden gebragt zyn , üe derde

is noch ongerymder, want wat zoude de menfehen bewogen hebben, zulke zwaare Zude'jw-

beeftcn, ja monfters, van den ftrand op de hooge bergen te draagen , daar het gemeen- hf* D D van den
lyk zoo icnerp is, dat men qualyk ftaan kan, en daar 't niet waarichynlyk is , dat 'er Schulp on-

ooit menfehen gewoont hebben , en dat alleenlyk om 't vleefch daar uit te hebben , jg^"*

'twelk men met kleine moeite op den ftrand daar uit neemen kan, gelyk te voren van Zyndaar

de Volkeren Badjas gezegt is, die 't vleefch van deze beeften op Makkaflar te koop mZftbni
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Nader

reden.

De vier-

de reden
,

waardoor
de waare
reden van
baar kom-

fie word
voorgejlelt.

Afgeleidt

van aV al-

gemeens

Xnnd-
vloed.

Tegen-

wtrfig of-

gelofl en

>net'reden

levejhgt.

Nader

Zyn tot

tekenenge-

geevenaan
de Loche-

nr.ars van
eTaïgemee-

Mc 'iCtind-

vloed, de-

welke niet

alleen

daar,maar
ook m Kli-

rofa,

brengen : genomen, dat de menfchen in oude tyden halve reuzen waaren geweeft , zoo
geloof ik echter, dat haar huid zoo week Zy geweefl als de onze, en derhalven die
hakkelige plaatzen zoo wel gefchuuwt hebben als wy , én zoo zouden zy dezelve noch al

niet in de klippen vaft gemaakt hebben ; derhalven ik met d' Inlanders dit zeggen beter

met uitlacchen, dan met veele redenen te wederleggen, waardig acht: Zeker, d' In-

landers achten zich niet weinig verongelykt, dat men haare voorouders voor zulke
gekken houd, een zoo moeijelyk werk om een nietige oorzaak te beginnen, en daar
men nooit diergelyke verfteende Schulpen omtrent bewoonde plaatzen vind , behalven
weinige, die zy by haare huifen zetten om het pluimvee daar uit te drenken, die dan
altyd zuiver gehouden worden.

IV. Dewyl ze dan in die bergen niet gegroeit, noch van menfchen daar gebragt

zyn , zoo kan men geen nader redenen bedenken , dan dat ze door een groote vloed

daar moeten gevoert zyn, 'twelk wy uit de Heilige Schriftuur weeten , dat maar eens

gefchiet is, namentlyk in de dagen Noë, wanneer alle de bergen onder water gedaan
hebben, en wanneer deze, en andere Zeedieren door 't opzwellende water geholpen

,

daar na toe gekropen zyn , en de bollenen bewoont hebben , gelyk Ovidim van zyne
'Deucalions vloed zingt , Lib. Metamorph. i . verf. df 3 00.

Mode qua graciles gramen carpfère capellie

Nimc ibi deformes ponunt fua corpora phocg.

Men mogte vraagen, waarom al dat Zeegedierte zich niet weder na haar oude woon-
plaats de zee begeven heeft , doe het water weder afliep ? Daar op ik antwoorde : Dat men
het immers dagelyks gebeuren ziet, dat by afloopend water al het Zeegedierte weder
na de diepte fpoeit, daar vlakke en eftene ftranden zyn, maar, daar dezelve holle

klippenen kuilen heeft, verblyven t' elkens alderhande kleine vifchjes, krabben , fchul-

pen, &c. die zich buiten twyffel na "haar oude woonplaats zouden gepakt hebben, had-

den ze t' verftand gehad, dat hun ondertuiTchen het water zoude ontloopen , terwylzy

in deze kuilen fpeelen : zoo is het ook gelooflyk , dat het meefte deel van deze Schul-

pen zich weder na de zee gepakt heeft, daar t' glad en flibberig is geweefl , maar wat

zouden die doen, die op ruige en hakkelige plaatzen geraakt, en wel ligt met de om-
gevallene boomen bedekt waaren, die hebben zich immers zoo gauw niet konnen red-

den , te meer alzoo t' vallen van die vloed veel fchielyker is toegegaan , als ons ge-

woonlyke ebbe , dewelke op 't meefte in duuren 10 voeten valt, behalven eenige wei-

nige plaatzen in de weereld: Als men nu de hoogde bergen 1 ï Duitfche myl of fooo
fchrceden, dat is, 2 fooo voeten hoog ftelt naar 't perpendieul, en de wateren van de

vloed, in 1 2 f dagen deze hoogte gevallen zyn, zoo moeten ze ieder etmaal zonder

ruften 200 voeten, of in 6 uuren fo voeten gedaalt zyn , dat is ruim f maal rafter dan

de gewoonlyke ebbe.

Zoo heeft ook buiten twyffel God de Schepper zoodaanige overblyffelen en merk-,

tekenen van d' algemeene vloed hier en daar in de weereld laten overblyven , als voor-

ziende, dat in de laatfte dagen neufwyze menfchen zouden opftaan, die de waarheid

van de H. Gefchiedenifien ook in dezen zouden trachten te krenken; namentlyk die de

Traadamiten ftaandc houden en befchermen , ons willende wys maaken , dat de vloed

niet over den geheclen aardbodem gegaan zy, want daar door zouden haare verdichte

Vreeadamitifche menfchen verdronken zyn, maar dat 'er een hooge waterberg geweefl:

zy, dewelke alleenlyk Paleftina, Syrien, Armenien, Arabien , en de naaft aangele-

genc landen bedekt heeft, namentlyk daar de nakomelingen van Adam woonden : Zoo
bevinden wy in Europa, namentlyk, in Vrankryk en Italien, dat men op zommige

plaatfen veele Zeefchulpen uit d' aarde graaft : Een geloofwaardig ooggetuig verhaalt

in het Franfche landfehap Avergne gezien te hebben een natuurlyk klip van marmer,

daar in alderhande Zeefchulpen en Hoorntjes door malkander als ingclyft waaren

,

als of het een majfa was , door konft zoodanig toebereid. De vogelsberg in de

Wefterwald is bekend de naam te hebben , om dat men aldaar beenderen van aldcr-

han-
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hande vogelen vind in Heen verandert) inzonderheit als men putten graaft in den zeiven

berg.

De Chineezen hebben my verhaalt, dat men ih de bergen van 'tLandfchapFockien /„cbixa,

zomtyds onder den aarde groote ankertouwen vind, van een haairigc ftof gemaakt,

gelyk wy hier te Land van den Boom Gumuto maaken , zynde een (toffe , die in den aar-

de fchier onvergankelyk is , en van hun vbor overblyflëls van den grootcn vloed

gehouden worden, die ten tyde van haaren Koning U, anders Jao genoemt, voor-

gevallen is , en in den tydrekening niet veel verfchilt van Noachs vloed : In deze Oo-
fterfche Eilanden hebben wy de voornoemde Bergfchulpen : In Weft-Indien, na 't Amerita,

fchryven der Spanjaarden , heeft men , by 't zoeken van goud in de Bergen van Te-

ru, gevonden zommige heel oude vaartuigen en ongewoonen huisraad; waar by wy
in 'tvoorbygaan afneemen, dat, hoewel door den zundvloed de voornaamfte gedaan-

te des weerelds niet verandert zy , echter veele bergen op nieuw opgefmeeten zyn , waar EnverJtr

mede deze Zeegedierten bedekt , en metter tyd verfteent zyn , en't zaamen met den leem

,

daar in een (teenachtig fap was , en derhalven metter tyd tot (leen geworden zyn :

Zoo zyn dan in der daad deze Bergfchulpen de oudfte en ontwyffelbaare overblyfi'els der gevonl».

oudheid, als die nu byde+ooojaarenop die bergen gelegen hebben, en met haare gedaante

den ontfachlyken oudheid vertoonen: Hier mede komt over een het gemeen gevoelen Hitrty

;der Inlanderen, dewelke deze overleveringen van haare voorouders bekomen hebben j

i dewelke onder hun wat gauwer zyn, inzonderheit de Moorfche Paapen , weeten duide- r
'"l'

;lyk te zeggen , dat het overblyflëls van Nabbi Noch (zoo noemen zy Noach) zyn : dtrvmm-

lk zelfs zoude het niet ligt gelooft hebben uit het enkel verhaal van anderen , zoo ik ren™'*''

:de plaarfèn niet zelfs gezien had, alwaar ik overleggende haar gedaante en gelegentheit

;ligtelyk heb konnen befluiten , dat ze aldaar geenzins gegroeit , noch van menfehen der-

iwaarts gedraagen waaren : Een zulken helft, daar 6 mannen genoeg aan tedraagen hadden,

ik in 't jaar 1 6(> 3 uit het gebergte van Hitoelamma gehaalt , en aan den Heer Jacob Hujlard

loud Gouverneur van Amboina behandigt, dewelke voorgenomen hadde, dezelve me-

lde na Europa te neemen , en op eenig Academie te vereeren , doch vermits gemelde

Heer in Indien verbleven is, kan ik niet weeten, waar die heen gekomen zy. In 't jaar Een van

:id82 is een zoodaam'ge kleine onder myne andere Rariteiten aan den groot Hertog tj^jfn

'van Tofkanen gezonden. d">

Iemant mogte vermoeden, dat, vermits deze Landen het aardbeeven zeer onderwor- :«w
ipen zyn , behalven d' algemeene Zundvloed , met verloop van tyd noch andere gewei-

T
°ÉlTl"-

Idige omkeeringen van Landen door 't aardbeeven veroorzaakt, en daardoor veele nieu- dtr "l'«-

L j 11 r- 1
werping

twe bergen, dewelke er te voren niet waaren, opgerefen zyn, en dat met dezelve deze opgthft m
iSchulpen om hoog gevoert zyn : Ik ontkenne geenzins de gelchiedlchriften , dewelke zoo-

u"d'rl
't-u

ldaanige bergen in den weereld aanwyzen , maar men kan zulks van deze Landen niet

^zeggen, ofmen moede met een voor vaft (tellen , dat alle Eilanden en Bergen , daar deze

iSchulpen gevonden worden, met haaren geheelen omflag uit den Zee gerezen waaren ,

ft welk een ongerymd zeggen zoude zyn , want men vind ze binnen in 't land op zoo-

Idanige Bergen en op zoo groote Eilanden, die buiten twyffel van't begin der Schep-

)pingc geweeft zyn.

Chama Montana, of Vader Noachs-Schulpen , van deze geeft de Schryver geene afteke-

mnge , om dat het meerendeels maar groote ruuweftukken en brokken zyn van Schulpen,
die zyn Eed. zegt , dat meejl enketd morden gevonden : 't Gedenkt my voor eenige jaa-
ren, alhier op'fOoft-Indifch huis, drie van dezelve gezien te hebben, die volkomen
Doublet waaren, zynde dezelve ongemeengroot

,
weegende ieder Doubletwf/ ^oopond

:

om den Liefhebberen een denkbeeld daar van te geeven, zoo zie op denplaat'ÜLll. byde
letters A. en B. haar gedaante , 't is een foort tuffchew beiden , doch meer gelykende
naar die by letter B. 'Des Schryvers gevoelen over deze verfte, ning ; hoe en wanneer
't gefchied is-, en waarom Vader Noachs- Schulpen genaamt worden, is ontwyfelbaar

:

Wy zouden veele foorten , die by meenigte over al zyn gevonden {en waar vanwy veele

bezitten) konnen aanwyzen-, doch alzoo in 't volgende derde 'Deel in 't 6f. 66. en 84..

Hooftdeel weder van de ver/leendeftojfen word gefprooken , zoo zullenwy alaaar eenige

S af.
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afbeeldingen, zoo van die de Hr. Vincent , als die onder ons beruflende zyn , vertoenen ^

'Die verder mogt twyfelen aan't verfteenen van levende en ziellouze zaaken, die leeze

Kircherus Onderaardfche IVeereld in 't tweede deel 't achtfte boek, daar hy omftandig

van dezelve en van de Jleenfappen fchryft: En hoe die in 't diep der aarde , en binnen de

bereen worden gevonden, zie in de aantekeningen gemaakt op de NederlantfcheOmhee-

den , en mei inzonderheit , in 't uitmuntend werkje genaamt 's Weerelds Begin en

Einde, door den Engelfchen Godgeleerdenen NatimrkundigendeRzy befchreven ,'tgeen

in 't Nederduitfch inS. is gedrukt.

XXX. HOOFTDEEL.
Chama Lcevis.

D< Cha-
ma Lsvis

bejchre-

vtn. DE gladde Chama of Gapers zyn vee] kleinder dan, de voorgaande ruige, als

hebbende de grootte van een gemeene Schulp, meeft rond, en van een

dikke fchaal , waar in zy van de Teilina verfchillen , dewelke alle dun van

fchaal , en langwerpig zyn : Zoo leggen ook de Chama , of bloot op den grond

,

of niet diep in de modder, maar de Teilina moet men uit 'tZand en onder de fteenen

uitgraaven, doch in dit Hooftdeel zullen wy mede begrypen zommige Schulpen, de-

welke waiffelen tuffchen de Chama en Teilina, zoo dat men ze zoo wel onder d'cen

als onder d' andere kan rekenen. Zy beftaan in de volgende foorten.

D,if I. Chama Lavis eigentlyk zoo genocmt, of gladde Gapers, zyn roodachtig, of

f°°r
tl Ut uit den ronden dryzYdigi hebbende achter by den wervel een (lompen hoek, maar 't

Tp'l'n' voorfte deel loopt rond, dik van fchaal , ganfch glad en effen ; zommige zyn van bui-

ten bleekgeel of vaal; zommige ftaalgroen en bruinachtig, doch alle aan d'eene zyde

'""rG - zwart; het vleefch is wit, en onder anderen het zoetfte van zmaajc, daarom men ze

niet onbillik voor de Glycymerides van Tlinius mogte houden , men vind ze in zuiver

zand , of daar fyne modder onderloopt , weshalven haar koleur ook naar den grond

mar die gefchikt is : Zy zyn weinig in Amboina te vinden, en de meefte by 't dorp Soeli
;
meer

KS* op Kerams Noordkuft, daar 't lange Zandftranden heeft, en in de Zuid-Oofter Ei-

HM,» landen, inzonderheit op Tenember: Ieder heeft tot een wachter een klein krabbetje , in

Z%,7 den grootte van een nagel aan een vinger , vierkantig van fchild, uit het gedacht der

geene, die wy in 't voorgaande Boek Curfores of Hipfi genoemt hebben ,
dewelke,

zoo'tfchynt, daar in zoo lang woonen, tot dat ze zoo groot geworden zyn, dat

ze zelfs buiten den Schulp konnen leeven : Dewelke hier te lande vallen ,
zyn niet boven

2 of 3 duim breed , maar in Japan en China, zyn ze meer dan een hand breed
,
dewelke

de Japanders van binnen vergulden of verzilveren , daar op boomtjes of eenige figuu-

DUmn ren fchilderende , zoo dat men ze voor doosjes gebruiken kan; maar zy gebruiken

,» tt» M tQt £emg fpc
, •

miircnien om daar door te looten , wat voor een figuur lemant kry-

gen zoude , in manier als men anders met de kaarten doet ,
want van buiten zyn ze

malkander allegaar zoo gelyk, dat men ze niet onderfcheiden ofweetenkan, watdaar

in gefchildert zy.

Haar U- Wy noemen ze Chama lavis Glycimeris Jndica. Maleitfch, Bia Lebber en Bia Te-

I7fil
g
e,£ "ember. MakkaiTarfch , Tudo. Neêrduitfch, Gladde Gapers; maar de groote noemt

taalm. men Japanfche Schulpen.

D,* II. Chama Lutaria en Coaxans. Neêrduitfch, Quakkers. Maleitfch, Bia Codock.

fiort, i' Deze zyn van de zelfde gedaante met de voorgaande , ruim een hand breed
,
en gebult

,

r/ltt doch van buiten zoo glad niet , ftaalgroen of modderverwig , zonder glans, en wat

ÏÏZtë ruig wegens de lappen van 't groen vlicsje, waar mede zy bekleed zyn ,
en'twelkh.cr

»w * en daar fcheurt. Men vind ze in flykige plaatzen , meeft aan den uitgang van groote

gZdn' Rivieren, daar ze by afloopend water ontdekt worden, en door het openen en fluiten

van

voor een

fpteltttig
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van den fchaal quakken als kikvorlêhen , zoo dac men ze van verre hooren kan. Zyzyn Konen

mede goed tot eeten, als men ze eerft '- dag in verfch water legt > op dat ze het meefte fj^'k ,„

zand uitfpuuwen ; en de grootfte vallen op Boero. In zommige vind men ook een Me-

fiica of wit (teentje gelyk de voorfchrevene Chamites ; zomtyds mooi rond, zuiverwit Hebben

en blinkende; zomtyds vuilwit en hoekig, 't welk mede onder de VeantiSes gerekent

^

t^
ha"

word, dewelke metter tyd een klein fteentje van zich geeven, als ofze baarden , doch

dit gebeurt zelden.

III. Chama virgata. Maleitfch , Bia Baguala, is van 't zelfde fatzoen , doch dun- De jii

ner van fchaal , buiten ftaalgroen , met donkergeele ftreepen of draaien, dewelke ach-
^Jr'bee'l'di

ter by den wervel 't zaamen ftootcn , binnen violet. Dezen vind men in den ftillen bocht ''«"• I-

van Ambon by 't dorp Baguala > doch worden tot den koft.met veel gezocht, omdat
ze naar modder fmaaken.

IV. Chama optica, Perfpeitiefjes , zyn rondachtige en gebuide Schulpjes, omtrent De 4
*

2 duimen breed, dik van fchaal , van buiten glad , en met zwartachtige fchilderijen ver-
{"/t'er

liert) heuvelen, huisjes en (pitsjes vertoonende, zoodanig dat, dewelke naaft aan den

rand ftaan, de grootfte en zwartfte zynj de andere na achteren volgende zynallenks-

kens kleinder, blauwer en flauwer, even als of men een Landfchapje in 't verfchietof

perfpectiefs getekent zag. Een flechter flach hier van is in de lengte met kringen of Van deze

ribbekens geteikent, alle met den rand paralleel ; de fchilderijen zyn bruin, en onder en

door malkander. Noch heeft men op Bouton een derde flach , niet boven 2 dwars vin- Eender-

gers breed, en met flauwe kammen gegraveert a!s dejacobs Schulpen > zonder kringen,
*

meeft kaftanjebruin met weinige witte fchilderijen. Men vind noch een kleinder foor- Enmcb

te, buitenglad, en met donkerbruine fchilderijen , die eenige tenten verbeelden met klei-

ne vlaggetjes boven op, als of men het Turkfche leger in 't veld zag.

V. Chama circinata. Maleitfch, Bia matta doa , dat is, Schulpen met 2 oogen, De j>•

deze is wat platter dan de voorgaande, vol kringen en ribben, met de randen paralleel tZble'/jc

loopende, met donkergroene ofrookverwige , zomtyds ook zwartachtige ftipjesen vlek-

ken , meeft verwert met wit gemengt , die zomtyds toorntjes en huifen verbeelden : XLIII. by

het Dier heeft een wit jx fmaakelyk vleefch, weshalven dit de gemeenfte Schulp is da- '"oLmn
gelyks in den koft te gebruiken, inzonderheit by de Vapeda om de fauzen daar van te totfas.

maaken. Men moet ze uit vochtige plaatzen , en uit 't zand met kleine fteentjes gemengt
uitgraaven, doch zy leggen ganfeh ondiep, en verraden haar plaats door twee gaatjes

,

die men in 't zand ziet; de uitgegraavcne hebben wederzyds een pypje, 't welk d' In-

landers oogen noemen , waar door ze water uitlpuiten , en den graaver dikwyls d' oogen
raaken, zelfs door de voornoemde gaatjes , als zy noch in 't zand fteeken. Zyzyn op Waar dit

alle ftranden gemeen, te weeten, daar geen groote flag van zee gaat. wX»*
V I. Chama litterata oblonga. Neèrduitfch , Letterfchulpen. Maleitfch , Bia letter i De 6<<

deze is 4 of 5- duimen lang, 3 breed, van een middelbaarefchaal , van buiten ook met ^'b'eeUt
parallecle kringen , op den grond lichtros of vaal , met zwarte ftreepen of tekenen ge- 'pdezjlve

tekent, die de letter W uitmaaken, en hoe meer en dichter deze letteren ftaan , hoe
f
l"tTer%.

de Schulp netter is : Dewelke men Bia malam , dat is, Nachtfchulpen noemt, deze ,f'
h d'

hebben geene letters , maar zyn zwart , met breede lichtroode en witachtige ftraalen , Sl-
achter fmal toelopende, verbeeldende een fchildery , daar men een licht dooreen don-

d'" Ji°' '

kere nacht fchynende aftekent : De derde flach is kleinder, dunner van fchaal, grauw- Eender-

achtig met weinige zwarte (lipjes , die geen tekenen uitmaaken , daarom van flecht
*'

alloi: De vierde flach is langwerpig en fmal , dik van fchaal , zonder kringen met brui- Emviir-

ne of vloeijende wateren verdeelt. *•

VII. Chama litterata rotunda, is ganfeh vlak, niet te min dik van fchaal , bykans De 7*

recht rond , vol kringen met zwarte letters (M) en (W) getekent , die zoo vol tak-f^*""
ken niet zyn als aan den Oblonga , maar uit magere ftreepen beftaande : Zy worden niet IturC.

veel gevonden , en zyn daarom raar. ^gr„
VI II. Chama peffinata is vlak , dikfchaalig, in weinige en wyde kammen verdeelt

S 2 door letter IX-
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door laage voorens i die van achteren na den kant loopen. Men vind ze niet op Amben >

maar op Kerams Noordkuft Bok/a.

IX. Chama Scobinata , is mede rond, vlak, en wit als de voorige
;
zomtyds met

flauwe kammen en voorens ;
zomtyds zonder dezelve , maar over 't gehecle lyf met

kleine fchubbetjes bedekt of met fchubachtige ruitjes. Zy zyn zelden te vinden, en op

Amboina onbekent.

Djio* X. Favtts i Wafelyfer, is een dikfchaalige fchulp, wit, en zoodaanig met krin-

fir'$ gen en dwarsribben getekent , dewelke fcherpachtig van kant zyn , dat ze vierkante

kamertjes uitmaaken , gelyk men aan de Wafelyfers ziet.

X I. Lingua Tigerina , Tygerstong , verfchilt niet van den voorgaanden , als dat de

kanten van de kringen fcherper zyn , niet wit, maarvuilros, en aan de kanten zwart-

achtig , van verfcheiden fatzoen , doch van geen waardy , om dat ze geen fraeije ko-

leur hebben.

XII. Chama granofa, verfchilt niet van den Tygerstong, dan dat ze in plaats van

ruiten, uitfteekende fcherpachdge korrels heeft ; onder beide vind men zommigc, die

zeer dik en breed van lippen zyn : Noch is de wilde Tygerstong, dewelke geen rui-

ten noch korrels heeft , maar vol i'chubben is als de Scobinata , rookachtig van kolcur j

en zonder mooijigheit.

XI II. Remies , is een platte Chama , vol uitfteekende kringen , dik , en wit van fchaal

,

zonder fchildery , waar van de grootfte 3 vingers breed zyn , maar de gemeinc zyn als

een nagel van een duim , en groeijen met meenigte in 't witte zand, inzonderheit op

kleine en woede Eilanden : Zy zyn goed om te eeten , en worden met fchaal en al in-

w»mvm gepekelt. Men heeft noch een kleine foorte, dewelke met donkergrauw gefchildertis,

}",Sa
d
' anders mede met ringen bezet. Andere zyn wat dikker , en geftreept als de 'Peiiunm-

<m li, van verwe fmoddig, met weinige zwarte plekken : Alle foorten vallen overvloedig

op witte zandftranden , zoo dat , als men maar een weinig met de handen in 't zand

vroet , men ze met hoopen vind ; zy hebben beide een fmaakelyk vleefch , hoewel

weinig en voor een hongerige maag niet bequaam ; men kookt ze in water, neemt ze

als dan uit den fchaal , en giet daar over een fauze van boter , azyn of limoenfop

,

uw die met peper en fout. Zy vallen veel op eenzaame Eilanden , gelyk het Duiven Eiland»

men kan ze ook faaijen , als men ze met het waflende water op den ftrand flechs uit-

fpreid, zoo dra het water daar over komt , kruipen ze in het zand, en vermenigvuldi-

m gen zich in korten tyd j haar naam is in 't Maleitfch Remis. Hier by behooren noch

meer andere foorten , die men Scherfjes noemt , dewelke op den fchaal gegranuleert

zyn, zommige wit, zommige leververwig : Dit is wonder van deze Schulpjes , dat ze

in het zand groeijen, enleeven, en men vind nochtans weinig zand daar in, als men

ze kookt , zoo men ze maar te voren ter degen in water affpoelt. Men kan ze eenige

dagen goed houden , als men ze in zand zonder water in een pot of kift doet , daar-

om zyn ze ook op der Heeren tafelen toegelaten. Men vind ook zoodaanige Remies , die

zoo groot zyn als een fchellmg , vuilwit en flecht van aanzien.

XIV. Toede baija, is ook een met kringen bezette Chama op Makkaffar vallende ,

dik van fchaal , rook en bruinachtig , met breede witte ftraalcn daar tuflehen ,
meeft

rond , en bultig , een kleine hand breed : Zy heeft noch 2 kleinder foorten ,
onze

Bia Matta doa gelyk, doch buldger, zwartbruiner dan de voorige, en met vuilwitte

ftraalen.

XV. Xulaneefche Letterfchulpjes , zyn mede uit het flach van N°. VI. doch klein-

der, niet boven een lid van een vinger lang , en mooijer getekent. Zy vallen in de Xu-

laneefche Eilanden, en men kan 'er twee foorten uitmaaken, als men nauw op den ge-

daante der letteren ziet.

XVI. Remies gargadja , is een witte ^«/«-Schulpje , aan d' eene zyde gerand of

gezaagt.

De

Worde»

tot fpys

gebruikt.

gevonden

worden.

van dez.e

afgebeeldt

De
fiorty

1'

letter l

De ijJ*

foort, by
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xoeh een
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De Chama larvis , zyn zommige glad , andere gevoorent , geftreept, gevlakt o/gekartelt.

De eerjte van den Schryver is verbeeldt op denplaat XLll. by letter G, deze isgladenge-
vlakt ; doeh word by ons de Japanfche Speeldoublette^fKiM?» , om dat dezelve daar
veel gebruikt word om mede tefpeelen : zy befchilderen dezelve inwendig met beekjes,

kruidtjes en andereJieraaden , en roeren die dan in twee hoepen onder een , na welk zy die

dan weder faaren , en die zyn hoop 't eerft heeft gedaan , wint het fpel. De 2% foort

,

Jlaat op dezelve plaat verbeeldt by letter H, en word by den Schryver de Quaaker^«-
naamt. De 3*foort , is afgetekent by letter I, deze zyn zeldzaamer als de voorgaan-
de. De 4*foort, by letter K, word by ons de Griekfche A doublet genaamt, om dat
alle haare tekens daar naar gelyken: van deze zyn veelefoorten, doch hoe fynder en fcher-
per die ftreepjes zyn, hoe -waardiger. De ƒ*foort, is verbeeldt op denplaat YA2ÏÏ. by
letter h. De 6*foort, by/etterB, «'«^««jStrikdoubletren, «öi'ffif/Jap.infchematjes

genoemt worden ; van welke veelefoorten zyn , als grof enfyn geftreepte , geftifpelde,
gevlakte

, gewolkte en andere meer. De ydifoort , ts afgebeeldt by letter C , van deze
zyn ook verfcheidefoorten , en worden baftaart Strikdoublettcn genaamt. De %fl' foort

,

by letter D, dezen de voorens of ribben afgefteepenengepolyft zynals danveehyds fchoon-
rood, wit, en geel zacht gekoleurt. De foort, is verbeeldt by den lettert. Deiad'

foort , by letter F, d en wy de Lipdoublet heeten, om dat zy mei breede randenfynge-
tandt d:cht in eenfl't

:
ten.i De 1 1* ü een andere foort van de voorgaande

, aangewezen
by letter G De 12* noch een andere by letter H, verbeeldt. De 13* foort , byletterl,
waar van noch een iy letter O, te zien is. De 14* foort, by letter K. De ïfJ' foort

,

by letter L , van dezelve noch een by letter M , die by ons tour de Bra wordgenaamt

.

De id*foort , by letter N, verbeeldt, word by ons de getande YenusdouHageheeten,

XXXI. HOOFTDEEL.
Tettines 0° Peftunculi.

HEt derde geflacht van de Schulpen maaken de 'PeSlines of platte St. Jacobs öe Pe£!i.

Schulpen, en de 'PeBunculi , dewelke bultig zyn, als volgt: ncsfe-

I. <Pe£tenprimusfive vulgaris , gemeene St.Jacobs Schulpen , Neerduitfch , ^TZ'
Bontemantel, is plat, 3 en 4, vingers breed , achter by den wervel met twee '*"*' "f\

ooren , waar van t* eene altyd grooter is , waar door ze een uitgebreide mantel gely- jt"IlLf
ken

:
Zy heeft veele plooijen , met diepe voorens onderfcheiden gelyk een kam , waar

van ze in 't Latyn den naam heeft ; de plooijen zyn overdwars gekartelt en ruig

,

vuilwit of vaal met weinige zwarte plekken. De Maleijers noemen ze Bit Stjfir, dat
is, Kamfchulpen, ook Bia Terbang, dat is, Vliegende Schulp , om dat men ze zom-
tyds uit het water een fprong ziet doen als of ze vlogen , doch niet ver. De heden-
daagfche Grieken noemen ze Chtenia , afkomftig van 't oude Griekfche Ctenes. De
raarfte hier van zyn, dewelke de twee achterlappen meeft gelyk hebben.

II- Teilen fecundus, is kleinder en bultiger dan de voorgaande , ook met twee doch Dei-*
ongelyke ooren , en op de voorens ruig , aan 't breedfte deel grauw, naar achteren ^jj*
witachtig, met veele zwarte plekjes en flipjes, waar door men ze mede Bontemantels r^"%
noemt; binnen zyn ze wit , en omtrent de kanten purperverwig; Alle Teclmes hebben '"ZL
achter geen uitgeholden wervel of Ginglymum gelyk de Chama , maar d' ooren leggen
plat op malkander, en worden 't zaamen gehegt door een harden en zwarten band als #»*it,
een dikke draad, dewelke droog zynde afbreekt, en dan vallen de fchulpen van mal-
kander, anders fluiten ze rondom dicht, en hebben geen opening, behalven een wei-
nig by de grootfte ooren. Zy zyn in Ambon niet overvloedig , en men vind ze meeft
op ftranden , daar meer fteen dan zand is.

III. Veilen tenuis, is dun van fchaal , met geen verhevene plooijen , en met kor- D,^
te ooren

, in vierderlei foorten onderdeelt : D' eerfte is kaftanjebruin , met korte en^/ïly
ydele fchubbetjes op de plooijen : De tweede blyft klem , grauw, ruig van fchubbetjes

,

c -

cn met zwarte plekjes, gemeen aan de voorfte randen op fteenige ftranden : De derde

s 3 ii
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is ganfch wit , ook met ydele fchubben : De vierde is koraal en minie-rood ; zomniige

ook citroengeel, dieper geplooit, en ruig gekartelt op de plooijen i doch word zelden

gevonden , en daarom voor een groot Rariteit gehouden.

j.

De
t ŷ

i-M- Radula, eenRafpe, deze is geformeert als of men een Jacobs Schulp in tween

ktterï). gedeelt had) te weeten, aan d' eene zyde recht , aan de andere rond, diep gevoorenr.

of getande , en daarenboven gefchubt als een Rafpe , ganfeh wit , en zonder fchilde-

ry. Een kleinder foort heeft fyner kammen > cn heel kleine fchubbetjes, gelyk een foet-

veil , mede wit; beide vallen ze ligt van malkander, als het zwarte bandje breekt,

ftj* V. Tettunculm vulgaris. Maleitfch , Biacncuran, wegens haare gekartelde kanten

fetterë het getande yfer gelyk , waar mede men de Calappusnootcn rafpt : in'tChinèelch, Ham-,

deze is getandt gelyk de voorige, doch de plooijen zyn ronder, effener, en niet ge-

kartelt, of een weinig ruig, en de voorens daar tuflehen zyn fmal : De fchaal is rond-

achtig en hol of bultig , zonder ooren, maar met gekartelde kanten , die dicht op mal-

kander fluiten, en de fchaalen hangen achter met diergelyken zwart bandje aan malkan-

der , 't welk gebroken zynde , zoo willen de fchaalen niet meer aan malkander heg-

teiii van verwe zyn zy vaal en vuilwit, met weinige zwarte flipjes, dewelke drie dwars

vingers groot worden , zy zyn in de midden van den fchaal citroengeel , en op de plooi-

m*r die jen merkelyk gekartelt. Zy hebben veel vleefch , en houden zich op onder 't zand,
!™* doch by laag water komen ze boven, openen haar fchaal, en gaapen na een fachten wind.

In dit geweft is het vleefch wat hard , en tot den koft niet zeer aangenaam , maar in

Po'rtugaal , en langs de Spaanfche kullen, daar men ze Brigigoins noemt, cn niet bree-

der dan 2 dwars vingers zyn , worden ze voor een lekkere koft gehouden , in haar eigen

fop gekookt met een Brafilifchc peper houwe , daar ryke en edele ook fmaak in heb-

ben, ut ajunt, ad excitandam Venerem.

Öe&< y\. Fragum, een Aardbefie. Maleitfch, Otcuran merat is mede gekant , en bultig

feuérF? of hol, aan de eene zyde wat plat, doch zoodaanig, dat in de midden de kanten wac

uitpuilen , als of een halve maan in tween gefneden was , de plooijen zyn dicht bezet

met bruinroode riemtjes of fchubbetjes, die den geheelen fchulp ruigmaaken, endaar

door een Aardbefie gelyken , in 't gemeen ruim twee vingers lang , en ook zoo dik

:

Deze en alle Vettuncttli , dewelke rond en hol zyn, hebben achter een wervel, waar

mede zy in malkander fluiten , en daar achter een velleken , 't welk den fchaal 't zaa-

men houd. Zy zyn gemeen in den Amboinfchen Inham, en leggen niet diep begraavcn

Wnarvau in 't zand. Men vind onder deze , dewelke zommige plooijen hebben , ganfeh kaal , zon-

fiai.' der eenige riemtjes ; en op Nujfapinja heeft de heele platte zyde geen riemtjes of kar-

tels.

De-ji, VII. Fragum album , witte Aardbeden , deze zyn fchaars een duim groot, van de

zelfde fatzoen als de voorige, behalven dat de vlakke zyde wat fcherper kanten heeft}
gebeeldt by °

, i , j J
ktter G. de plooijen zyn dicht bezet met fyne riemtjes , bleek of witgeel , en zelden te vinden.

Noch een Van deze is noch een groorer foort , die d' eene zyde ganfeh glad en plat heeft ; de

Tett"\l. plooijen fyn bezet met geele riemtjes , die beter naar fchubbetjes gelyken ; men vind

ze in den binnenften fak van den Amboinfchen Inham.

De 8A VIII. Vetten -virgineus. Maleitfch, Bia anadara , is een dikfchaalige getande Schulp

,

^ïêttll \

y aan eene met cen uitloopenden hoek , waar door ze fcheef word, als of men

Omfianiig van een halve maan met een fchuinze ftreep het eene hoorn afgefneden hadde ; het

tra?" achterhoofd maakt twee ronde bulten , alwaar de fchaalen zonder wervel op malkan-

der leggen , hangende buiten aan malkander met een velletje , en aan den fchaal ziet

men eenige fyne kerven ; de plooijen zyn plat , met fmalle voorens onderfcheiden,

weshalven de kanten ook niet zeer gekerft zyn , bleekwit, zonder fchildery , maar uit

zee komende doorgaans bekleedt met een donkergrauw of aardverwige wolachtigheit

;

aan de kanten haairig, dewelke met zand ligt af te wryven zyn ; het vleefch is hard-

achtig, en heeft een minie-rood toegefpits handeken, waar mede het groot gcwelt kan

doen > van zich geevende een lichtrood fap , 't welk d* Inlanders vergelyken by de

eerfte
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eerften bloem van een Maagt , waar van ze den naam heeft. Zy zyn gemeen op alle Am-
boinfche ftranden, daar wat modder onder 't zand loopt, en zy worden veel gezocht

tot den koft, hoewel ze hard te verteeren zyn.

Ctenites is een wit rond fteentje , in de grootte van een erwete , enkleinder; zomtyds CteBitüS

wat paerlachtig blinkende, of met een wit fonnetje boven op, 't welk men indezeen vim
in de voorgaande Tettines vind , doch zelden , en word voor een Rariteit gehouden.

De Inlanders draagen het om gelukkig te zyn , in 't opfoekcn van moffelen enfchulpen.

Daar is noch een andere Ctenites , zynde een harde donkergrauwe ftcen in de gedaante vanwh
van een Tettunculm , waar van zie in 't volgende Boek onder de Sreenen: tmmdtri

T -v foort.

IX. Vettengranofus , heeft den gedaante van den voorgaanden , doch ronder en dun- ö'9*

ner van fchaal de plooijen fteeken zeer uit, en zyn bezet met groove korrels , die den {St
fchaal eenigzins fteekelig maaken ; deze is in Ambon onbekent, maar valt op Kerams
Noordkuft, en op Celebes by Makkaffar.

X. Vetten faxatilis. Maleitfch, Bia batu, is langwerpiger en fmaller dan Bia ana- De io<<

dara; zy heeft achtereenen platten rugge, en daar over 2 bultige hoofden , hangende de {"^'r^

fchaalen los aan malkander met een velleken; zy is donker en onordentlyk gekamt, en

aan den voorften zyde heeft zy een opening , als of 'er een ftuk uitgebroken was; by den

uitlopenden hoek is ze wat haairig
: Men vind 'er zoo fmalle en langwerpige, dat ze Een an-

ten kleine baktrog (mattra) gelyken, en de fchaalen zyn gemeenlyk van malkander op
d'"Ji"' d

den ftrand verftrooit , anders hangen ze met een fteenig gewas door het voornoemde
gat aan de klippen vaft , als of ze daar in becten ; dies zy geenzins van plaats ver-

anderen.

XI. Billetjes, zyn niet boven een nagel van een duim groot , met een uitloopend Dewb
hoekje, bultig, en achter met ronde billen, bruingrauw met plooijen en ftreepen in {°^;

ruitjes verdeelt, en derhalven ruig : Andere zyn platter, en hebben aan d' eene kant

4 of 6 fcherpe fchubben, mede in ruitjes verdeelt : Deze beide zyn gemeen in den Ara-

bomfchen Inham.

XII. Vetten bullatus. Maleitfch, Biafloos, is zeer dun van fchaal , zoo dat men D»u*
ze ligt in (tukken duuwen kan

; van buiten is ze lichtros cn geelachtig, met weinige
j°,','erN

fpikkelrjes, weinig en donker gekamt, en de fchaalen hangen loiTelyk met een velleken vk'lk
aan malkander ; van binnen is ze lichtrood , zeer hol , en opgeblaazen als een zeker bolach-

tig pannebakfel , hier te hndeJiloos genaamt : Het vliegen of liever fpringen uit het water Die uit

verrichten de Vettinesplani door het handeken , 't welk een hardachtig ( callofa ) vleefch is

,

waar mede zy tegen den grond flaan , endaar door uit het water vliegen , met d' achterfte

of fcherpfte kant voor uit : Zoo dat Jonjlonius , en andere Schryvers geen reden heb-
ben dit vliegen in twyffel te trekken , quanzuis om dat deze Schulp haar fchaalen niet

uitbreiden kan als vleugels, 't welk by dit uitfehieten niet van noden is.

XIII. BiaSabandar, of kleine Bontemantel , is als een gemeenc Jacobs Schulpe, De i
3
£

met weinige en ronde ruggen , waar op men zwartachtige wateren ziet., geplekt als jcZ'e
'

r3
de vifch Jcan Sabandar. verbeeldt.

waar2> Peftines &Pecrunculi, worden voor 'tmeerendeelby onsBontemantdsgenaamt ; w
•van wy eemge zullen aanwyzen. He eerfte foort , is -verbeeldt of den plaat XLIV. "by

letter A. De foort , by letter B, deze Bontemantels zyn waardig , inzonderheit als
zyfeherp -van nageltjes, en hoogrood metfcherpe witte vlammen gekoleurt zyn-, doch de
zwarte / lekken op een zuiveren witten grond worden voor de befte gehouden. De 3*
foort, by letter C, worden baftaart Bomenmudsgenaamt , ook wel VVeftindifche Bon-
temantels, om dat dezelve daar veel van daan koomen ; van deze zyn veele foorten en
verfcheiden van koleur en tekens zommige zyn heelfchoon hoogrood ; andere oranje,
furpere, met witgewolkt of geftreept , ook welgeftippelt. De foort , aangewezen by
letter D , ts hoe witter hoe beter , en worden Ysdoubletten genaamt om haar water-
achtige doorfchynigheit

.
De <jd< foort , by lettert. De 6<l>foort, by letter F, die wy

roode Aardbeidoublet noemen. De 7*foort , is verbeeldt by letter G, enworddev/iue
e/geele Aardbeidoublet genaamt. DiebyU, ü het dubbelde Venuihartje, omdat de-
zelve wederzyds een verfcheiden hartje vertoont ; deze zyn voormaals hooggewaardeert

,

en ts



D' AMBOINSCHE
en is voor een , dat roodeftippelen ofvlakjes hadde , 6oDucatons betaalt , doch was toen

maar alleen bekent i nu zyn dezelve wat gemeender , doch echter waardig. De %ftfoort,

bj letterl, aangewezen, word'by ons een Baftaard-Ark genaamt. De 9*foort , byletter

K. De ie>' foort, byletterh. De 11*foort , by letter M. De \zd' foort
,
byletterH,

Deze alle zyn verfcheidefoortenvan Baftaard-Arken ; waar by wy derechte Noachs-Ark

,

bi letter P verbeeldt, hebben ge-voegt . De 13*foort , byletter O afgetekent , behoort

onder de Bontemantels , en word de Gewolkte genaamt deze zyn heel zeldzaam , en

worden weinig gezien.

XXXII. HOOFTDEEL.

•lAmuftum : Kompas-Schulp.

d' Amu- E zeldzaame Schulp Amuftunt of Kompas-Schulp, al fchynt ze uit den maag-

fchrevcn. D fchap van de VecJines te zyn , verdient echter wegens haare zeldzaamheit

een byzonder Hooftdeel.

Zichtm Zy gelykt een platte Jacobs-Schulp, gemaakt van twee dunne, ronde, en
verbeeldt mce[\

pi atre fchaalen , in den grootte van een dwarshand en meen doch men vind aan
op den

flaat beide fchaalen ganfeh geen uitfteekende ribben , gelyk anders alle 'PeSïmes hebben >

itthlvin maar z7 zyn enCen en g'ac* : Het wonderlykfte daar aan is, dat de bultige zyde ganfeh

/«""è™ w ' c 's ' daarentegen 's c'e vlakke fchaal , dewelke maar een weinig bultig is , donker-

vanbivi. leververwig , en doortrokken met groene ftreepen, dewelke achter by den wervel mcell

"zyiam zaarr>en ftooten, en zich na den omloop uitbreiden,, recht gelyk de (treeken op een'

mêrydtn Kompasroos, waar van ze den naam heeft; aan den binnenften zyde daarentegen heb-

den vuti ben beide de fchaalen eenige dunne uitfteekende ribben , dewelke niet tot achteren toe
hl'"r

' loopen , maar die zy omtrent de midden verliezen , dewelke men ook van buiten be-

kennen kan , als men ze maar een weinig tegens den dag aanhoud ; zoo fchynt dan

deze Schulp uit twee verfcheiden fchaalen gemaakt te zyn , zoo dat men 't niet geloo-

ven zoude, als men ze niet aan malkander vaft ziet; achter by den wervel in de twee

uitfteekende hoeken zyn ze meteen bandje vaft, gelyk andere Tettines. Haarlnwoon-

Zyn uU- der is een week geelachtig vleelch, fchier gelyk aan den Vinna : Het tweede wonder

is , dat men ze zoo zelden vind , en geen plaats op ftrand of in 't zand kan aanwy-

zen , daar zy woonen, dan dewelke by geval in 't zand op vlakke ftranden geraken

:

En koo- Men weet tot noch toe maar twee plaatzen , daar men ze vangt, te weeten denNoord-

TplpTZ Weften hoek van Xula mangoli , en de ftranden van Waro tot Hote toe , op Kerams

zen voor. Noordkuft. Zy dryven in zeewater omtrent de ftranden, meeft met de witte of bulti-

ge fchaal boven , doch zy zyn zoo behendig , dat ze dan 't witte , dan 't bruine bo-

ven keeren, gelyk ze ook fchuins dryven ; en zoo zy willen te gronde gaan, trekken

ze haar 't zaamen, doorfnydende het water als een pyl : Men vangt ze met netten on-

der andere viflehen, daar in zy al gapende dryven, en aerfelen als men na hun toegaat.

Men vind ze maar in weinige maanden van 't jaar , en dat maar in den Ooften of Zuid-

Zyn viel Ooften Mouffon , dewelke op voornoemde plaatzen een opperwal maakt. De eerfte wier-

J
vêrm,fl;

den >n ' r j aar 1 666 -

'm Amboina gebragt van Hote; daar na heeft men ze welin 20 jaa-

dachivedcr ren n je t gezien, tot dat 'er eenige weinige, in 't jaari.685, van Xula mangoli gebragc

[clmi ge- wierden: nadien tyd zyn ze in meerder meenigte van Waro aangebragt. Haare zeld-

zaame gedaante en moeilyke manier om te vinden hebben haar altyd onder de dierfte

Rariteiten geftelt.

De eigen Naam by d' Inlanders is onbekent , behalven dat haar zommige Bia terbang,

k dat is , Vliegende Schulp noemen , om dat ze quanfuis als vliegende op 't water dry-

'gemami. ven ; doch deze naam komt met beter reden toe alle de Jacobs-Schulpen , dewelke

een fprong doen als of ze vlogen. Beter hebben ze onze Duitfche Kompas-Schulpen

genaamt

,

Worden i

onrecht
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genaamt, naar de ftreepen , dewelke men op de vlakke fchaalen Ziet, en daar van mag

het zyn , dat men ze in 't Latyn Amufium noemt. Dezen Schulp vind men ook befchrcven

,

als een meefterftuk van de zee , in het Boek van de Hoorntjes door Tbilippus Bonnanus , d«

en afgetekent in 't III Deel , de j Figuur. f
™

In 't jaar 1696. Zyn deze Schulpen ook op Batavia bekend geworden, wordendera.

door de viflèhers van de Eilandekens aangebragt.

In 't jaar 1698. Heb ik ze bekomen van Bima uit den ftraat Sapi , van de zelfde

fatzoen en eigenfehap als die van Keram , doch die van Bima waaren wel zoo groot

en fchoon , zynde aldaar mede in de treknetten gevonden.

d'Amufium, aW^iJK.rMaandoublctte, dogookwel, alsbyden .SMrnWjCompas-fchul-

pengenaamt , zie den zeiven verbeeldt op den XLV. plaat, die by letter A, is de buiten

zyde, en by letter B, is dezelve van binnen te zien.

O

XXXIII. HOOFTDEEL.
Tellinx.

Nder de Tellinie begrypen wy al dat dunfchaalig en langwerpig goedje, 'tzy D,Tel-

glad of geftreept , beftaande in de volgende foorten.
felrttai

I. Tellina arenofa. Maleitich, BiapaJJir, is een vinger lang , en 2 dwars-

vingers breed , redelyk dik van fchaal , buiten geftreept als de Peclines ,
m-

doch de ribben zyn ruiger en fmallcr , loopen wat bochtig , en met ftckelige korrels

bezet ; zommige lichtgrauw of witachtig ; zommige uit den blauwen en grauwen ge- ^'(J
mengt j maar de meefte roodachtig , gclyk ook de kanten van binnen zyn: Het Dier

heeft een wit vleefch ; aan d' eene hoek 2 holle pypjes met roode .frangjen gezoomt , ^Z>w

waar door zy het water inzuigt , en met gewelt wederom uitfpuit ; by den anderen hoek wattr dmr

is noch een gat in 't vleefch , waar door zy dc vuiligheden uitwerpt uit het zwarte
Ifij?^

papaver , 't welk vol zand is ; de fchaalen fluiten in malkander per ginglymum , en

daar achter is een dik fterk vel , dat de beide fchaalen 'tzaamen houd, en, als het Beeft

daar uit is, dezelve zoo fterk achterwaarts trekt, dat men ze met gewelt weder 'tzaa-

men moet drukken } de wervel en 't hoofd ftaan niet recht in het midden van den rug

,

maar nader aan den eenen hoek , en de twee voornoemde fpuiten ftaan by den langflen

hoek , en by den ronden hoek is de uitgang van de vuiligheid , dichter by na voren toe is een

handje van hardachtig vleefch , aan 't levende Dier buiten den fchaal uitkykende , waar

mede het op den grond voelt, en zich op enneèrlaat, want alle Tellina ftaan omtrent

een hand, en zomtyds een voet diep in den harden zingelgrond overeind: De 2 water-

Ipuiten eindigen ftraks in den maag of zandfak , van hetpapaver onderfcheiden , 't

welk by den ronden hoek legt : Zoo hebben ook alle Tellina eenen langwerpigen fchulp , De Tel-

en twee tendines of fpanaderen ; de eene by den waterfpuit , in den langden hoek ; de j"
r

3
^'_

cr"

andere by den ronden hoek , om dat een niet genoeg was om dien wederfpannigen fchaal f'bmm.

te fluiten : In het midden legt een klontje wit vleefch geformeert als een dooijer van een

ei, 't welk het geen is, dat men tot den Bocajfan gebruikt, doch de Chincczen laaten het

zwarte papaver daar by. Alle Tellina , zoo wel in een waazigen , als in een zingelgrond ,

ftaan overeind, op 't hoogfte een voet diep onder den grond, maar als het water waft,

zoo ryzen ze na boven , wanneer ze een halve voet diep ftaan , en dan zyn ze beft te

graaven. Men vind ze aan den uiterftcn rand , alwaar het 'zeewater komt , in't grof mar da

zand met fteenen gemengt , hebbende tot een kenteken van haar plaats een rond gaa- ^°"^'
n
"

tje, 't welk men ziet, als men 't zand wat wegfehart, 't welk de voornoemde pypjes

maaken met het inzuigen en uicblaafen van 't water
;
zomtyds vind men ook een klein

T pacrltje
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BMm pacrltje daar in , geelachtig of paars naar den koleur der fchaal , 't welk is een Tel/i<

"ëiaZer" nit™ ' Docl1 noch-
cen ander ^een van dien Naam zie in

'

c volgende boek onder de

fitamia. Steenen.

Deze Schulpjes worden veel gegraavcn tot het maaken van Bocaffan , en daarom by

veele Bia bocaffan genaamt; doch dewyl ze zeer zandig zyn, zoo worden de volgen-

de blauwe Schulpjes daar toe voor beter gehouden ; en deze worden maar by gebrek

Ho, me» van dezelve genomen, die men wel een weck in zeewater moet laaten ftaan om haar

d,c üwvt-yan
'

t zand te zuiveren, in welken tyd men ze geduurig ziet het water uitfpiuten , zoo
r,n moet. ^^ ^j^j. by ftaan kan> zonder ;n $ oogen geraakt te worden.

De%& II. Tellina faxatilü , Bia batui is een dikfchaalige ruige Schulp, met het achtcr-

fmrt
'

fte aan de klippen vaft, weinig geftreept, vuil mofchachtig , aan de kanten haairig

,

dievaft aan den fchaal zyn, zoo dat men ze niet afwryven kan ; aan den voorften kant

niet wel fluitende, waarom ze ten deele altyd gaapen ; zy worden niet veel gezocht
:
Deze

veranderen haar plaats niet, als mede de Vettenfaxatilis in 't voorgaande Hooftdcel.

Def' III. Tellina Gari. Maleitfch, Bia bocaffan. Amboinfch , Blajtor eaBlaftel, is een

f
b°lk'óp vinger lang, en een dwars vinger breed, niet geftreept , maar langs de kanten met eeni-

A»ze//*»ge kringen of fcheuren; 't overige effen, zwartachtig of donkerblauw, met weinige

bleekwitte en donkere ftraalen aan de hoeken, niet altewei fluitende, en aan den voor-

Zy»me-cten kant wat innewaarts gebogen; voorts hol, en veel vleefch verbergende , door

JrimA. haare pypjes 't water uitfpuitende als de voorige : Het vleefch is wit en facht , hetfa-

paver met geen zand vervult , daarom worden ze voor de befte gehouden tot het maa-

ken van Bocaffan. Men graaft ze op weeke ftranden , daar een ftille zee is , uit een

zwart modderig zand of waazigen grond.

Bocaffan Bocaffan of Bacaffan , is dat vermaarde Amboinfche Garum > met der oude Ro-
b

veï" meinen Garum meeft overeenkomende, 'cwelk men aan de tafels gebruikte om eetluft

te verwekken; in Amboina maakt men het uit twecderlei Schulpen , te weeten, uit den

eerften en derden zoort dezes Hooftdcels , en zomtyds ook uit den navolgenden Tel'

linapitia, doch uit den derden is het gemeenfte en befte : De Schulpen moet men ceni-

ge dagen in zeewater zetten , dat ze haar ter deege van 't zand zuiveren , 't welk de

derde foort in een of twee dagen doet, alsdan op tweederlei manier gehandelt ma-

Berei- ken ze tweedcrlei flach van Bocaffan , witte , en zwarte : De witte Bocaffan , dewelke

tlJuê by onze Natie voorgetrokken word, maakt men aldus ; de rauwe Schulpen opent men

,

Bocaflan. neemt het witte vleefch daar uit, en fmyt her pafaver weg , 'twelk, wel gewaflehen

en gezuivert, 8 dagen in 't zout moet ftaan, en hoe witter men dit vleefch krygen

kan, hoe aanzienlyker de Bocaffan word; dit gepekelde vleefch beftaat meeft in ricmt-

jes en vellekens, word daar na in goeden Twak-XCjn gelegt, daar onder mengende

klein gefnedene wortelen van Galanga major of Lanquas, witte gember, enhauwens

Ethezc van Siliqnajtrum of ritsjes, ook, voor die het verdraagen konnen , wat look; depot-

w'r
' jes , daar in men het bewaart, moeten wat nauw van mond zyn , daar op men dan een

weinig Olyven-oly giet, en dicht toebind, want de Bocaffan ganfeh geen lucht ver.

Andere draagen kan ; op deze wyze toebereidt, kan men ze over een jaar bewaaren :
Andere nee.'

btrtUmg.
menj in p]aats yan ritsjeS) zwarte peper cn den fchorze Culit Lawan in kleine ftukjes

gefnedenj als men ze nuttigen wil, moet men 'er t' elkens maar een weinig uytnee-

men om op tafel te zetten, cn 't overige weder toebinden. Het is cen voortreflelyke

ƒ,»-!• p. en aangenaame fauze by alderhande koft te eeten , inzonderheit by gebradens ,
verwek-

h""kt
' kende den eetensluft, en 'tmaakt allen koft fmaakelyk, daarom word het uit Amboina na

Bon- alle plaatzen van India vervoert : De zwarte Bocaffan, daar de Chineezen en Maleijers

IkïwZe Ilct: meeft van houden, en ook met het Romcinfche Garum beter overeenkomt ,
maakt

iiucaiian. de tanden zoo eggerig niet als de witte, om dat hier gecnazyn bykomt, en word aldus

bereid; de Schulpjes haar behoorlyken tyd in water gelegen hebbende, totdat men

gift , dat ze van 't zand ter deege gezuivert zyn , worden of geheel gelaten , en met

lchaal en al ingepekelt, of, als men ze ftraks eeten wil, zoo opent men den fchaal en

men
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men neemt het witte vleefch daar uit met dat aanhangende zwarte vet , 't welk in an-

dere Schulpen geel is , en het ei genaamt word , wegfmytende alleenlyk den zwarten

Zandfak of Vapaver ; dit vleefch acht dagen in pekel gelegen hebbende maakt den zcl-

ven bruinzwart , waar van men zoo veel uitneemt, als men op een maal eeten wil , giet

daar wat zuur Lemoenzap over met gefneden gember en ritsjes , zoo is ze toebereidt;

aan fmaak gcenzins wykende het Romeinfche Gamm, 't welk zy van kleine Vifch-dar- Byt Ra-

men maakten , gelyk hier te lande ook gefchict. Garam'

Als men den witten Bocafjan over Zee wil ftuuren , en men geen Olyven-oly heeft om
J"lt

i'ls~

daar over te gieten , zoo dekt men de potjes toe met een paar bladeren van den boom

Capraria of Cajti Camb'm , 't welk ze voor 't bederven bewaart , waar toe anders de

Culit Lawan ook dient; zoo neemen zommige ook witte peper in plaats van zwarte»

om dat ze beter fin in defzelfs geur hebben.

I V. Tellina Violacea , is grooter doch dunner dan de voorgaande , 4 en f duimen De n<

lang j 1 breed , als een fcheede geformeert , zoo dun van fchaal , dat men ze ligt in ^êeUt

Hukken duuwen kan , aan beide einden wat gapende , licht violetblauw , met witach- le"er ^;

tige breede ftraalen , effen en plat van fchaal ; zommige zyn rondachtig
; zommige

platter, en 2 vingers breed , aan de hoeken recht, als of 'er wat afgefneden was ; de-

ze is zelden te vinden , en word onder de Rariteiten gerekent ; zy heeft haar paars-

achtige ftraalen nietaltyd in 't midden des rugs, maar meejrendeels in d' ccne hoek ver-

gadert: Men vind ze aan denOoü-ttrandvandcFaffbBagualacnXuiy, overeind ftaan- W—rrt

de in 't fyne zand , en dat aan den kant van 't alderlaaglle water , 't welk gefchiet 's ",>'™"L-

jaarlyks by een volle Maan in November ; haar plaats word gekent aan een gaatje in 't W|
zand , 't welk een fleutelgaatje verbeeld : Men vind ze niet alle jaaren , en derhalven

alzoo zelden als de volgende Bia piffou ; hierom noemt men ze Sonneftraal vznBagna-

la , doch de Maleijers rekenen ze onder den Bia piffou.

V. Tellina cultriformü. Maleitfch, Biapiffou, is mede dun van fchaal , en langwerpig

,

aan de einden een weinig gapende , aan den voorften kant een weinig buikig , en fcherp ntiiact by

met de beide hoeken achter overgebogen als een Zabel, of als de Chineefche Zeepmef-
F '

fen ; zy is op den fchaal gefpikkelt met lichtbruin en ros : Men vind ze weinig omtrent

den rivier Weijnitoe, in 't zand overeind (lekende, gelyk de volgende Unguesi en uit

«Jen bovcnflen mond , die meelt gaapt , water fpuitende , als men daar na graaft ; waar

op zy dieper in 't zand fakken , daarom moet men ze met behendigheit uitgraaven >

toeziende dat ze met haar fcherpe kanten niemant in den hand lhyden wegens haare

zeldzaamheit verftrekken zy voor een Rariteit.

VI. Tellina picla. Maleitfch, Kappija, is een Schuipje van gemeen fatzoen , wei- De 6^

nig geftreept, en korrelig met landfchapjes en torentjes gefchildert ; zommige buiten

lichtgrauw, binnen wit s zommige buiten ros, van binnen rood, maar haarer beider

fchilderijen zyn donkergrauw of zwartachtig, en een lid van 1 duim lang : Zy groei- ffa&iii

jen in een harden ftcenachtigen ftrand , daar men ze met moeite uitfcharren moet , en ^
°"Jm

dat effen aan den rand, daar 't hoogfte zeewater komt, by vallend water na de diepte

lakkende, en by defzelfs wanen weder opkomende, 't welk van alle Bocaffan Schulpen

gezegt zy. Zy vallen meeft op den ftrand van Roema tiga, daar een zingel grond is,
Worjm

zy hebben een zacht vleefch , en weinig zand , en daarom mede bequaam om Bocaffan mede m
daar van te maaken , wordende met fchaal en al ingepekeld. gebruikt.

VII. Lingua felis > Katte tongen , zyn breede en platte Schulpen , aan de eene ^
~

zyde recht rond , aan de andere met een fmallen hoek , met veclc fyne fchubbekens beeUt by

bezet , en daar door ruig als een Katte tong : Zy zyn wit , met roodachtige ftraalen
'"' r

'

achter by 't hoofd 't zaamen ftotende; zommige zyn flecht wit, met bochtige fcherpe

ribben, en ruitjes zonder ftraalen; d' eerfte vallen in fyn zand , en dienen voor Rari-

teiten ; d' andere vallen onder de ftccnen , en zyn niet mooi.

VIII. Tellina virgata, Sonneftraalen , Maleitfch, Bia matta barij , zyn fchaars een jP'
t

s*

vinger lang, twee vingers breed , enmecr, aan de eene hoek mede rond, aan de andere letter H,

T 2 fcherp, 6
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fcherp , gelyk een Weftphaalfche ham , vol kringen of ribben , met de kanten paral-

leel lopende , in 't gevoelen wat fcherp , bleekgeel , met roodachtige ftraalen , achter

by 'c hoofd 't zaamen ftotende , verbeeldende de ftraalen , die men 's avonds ziet by den

ondergaanden Zon , als hy water trekt , daar een regen op volgt : Van deze ftraalen

zyn zommige breed , zommigc fmal , zommige Schulpen hebben ook ganfeh geene of

Hechts eenige voctftappen daar van ; daar is weinig vleefch in , om dat ze zoo plat zyn ,

en men vind ze meeft leeg op ftrand gapende , doch de fchaalen noch aan malkander

vaft , 't welk gefchied , als ze by aflopend water boven 't zand komen , en fchielyk

door de heete Zon geraakt zynde zoo magteloos worden , dat ze den fchaal niet 't

zaamen konnen houden , om dat het achterfte dikke velletje door de droogte buiten-

waarts krimt , waar door zy den krabbekens ten prooi worden. Men vind ze overvloe-

dig in den Amboinfchen Inham omtrent de Waijnitoe en in de Uliaffers op vlakke en

harde ftranden : Zy worden tot den koft niet gezogt. Men vind 'er ook, doch zelden,

die rood van fchaal zyn, met witte of geele ftraalen. Noch een derde foort, dewelke

ganfeh wit is, en flecht van koleur. Een vierde foort valt op Ooft-Keram, zynde de

grootfte onder de Tellina , vier duimen lang , twee vingers breed, over 't geheele lyf

glad en bruin, en zonder ftraalen, dewelke raar zyn.

IX. Tellina Uvis is van fatzoen als de voorgaande , maar wel zoo breed en dun,

ganfeh glad, zonder ribben of fchilderijen ; zommige wit als yvoor ; zommige licht-

geel, achter by den wervel met een rood plekje ofkruisje; zommige hebben ook eeni-

ge donkere ftraalen, dewelke wit zyn; deze zyn raar.

X. Folium. Maleitfch , Bia Lida, deze is ganfeh plat en dun, heeft geen uitfte-

kenden hoek gelyk de hammen, maar aan beide einden rond, ofaan'teene eind recht,

en als afgefneden , en aldaar fcherp getand, gelykende een tong of een blad, van ver-

we hooggeel, met en zonder ftraalen : Zy worden zelden gevonden , en zyn derhalven

raar; men moet ze zacht handelen, en niet lang in den Zon droogen , want daar door

verbleeken ze.

XI. 'Petafunculm , Hammetje, heeft de gedaante van een Banquethammetje, te

weeten , aan den eenen hoek rond , en aan den anderen fmal toelopende, een vinger

lang, en ruim een breed, zeer dun van fchaal , eenpaarig rood : Zommige zyn incar-

naat , dewelke breedcr en ronder zyn : Andere zyn lichtgeel als vuil yvoor, dewelke

grooter en flechter zyn : Men heeft ook kleine, fchier zonder hoek, en rond, mede

rood.

XII. Tetafimculus ftriatus, is een klein langwerpig Schulpje , in de lengte geribt >

wit of lichtgrauw.

XIII. Vulfella , Baardnypers , is een langwerpige Schulp; aan den eenen hoek

dik , en aldaar met een wervel aan malkander vaft ; aan den anderen dun , plat , en

rond, zoo dat ze op en toe gaan, gelyk een tang of Chineefche Baardnypers ; de groot-

fte zyn 3 en 4. duimen lang, buiten vaal, en ruig , zonder mooijigheit , en gelyken

meer naar een fnebbe van een Eend : Andere zyn klcinder en mooijer , die beter naar

een Nyper gelyken; zy zyn een kleine vinger lang, wat krom als een Zabel , donker-

grauw of aardverwig. Men vind ze in groote klompen by 70 en 8 ometeen ruig mofch

aan malkander vaft hangende , die men dan in water moet leggen, en los laaten wee-

ken.

'De Tellina;, deze ifl' foort , ü afgebeeldtopdenflaat'KLV. byletterC. Van de foort

,

ontbreekt d afbeelding. "Doch de 3*foort , word aangewezen by letter D. De4* foort

,

by letter E , deze word by ons de purpcre Sonneftraal , ook wel de groote Tour de Bra

,

genaamt De ^foort, by letter F, is een Peuldoublet, en wordook'tPoolCchMcsge-

naamt. Vande 6* foort, ' ontbreekt a" afbeelding. Doch de foort , is afgetekent by letter

G, en word by ons Robbetong, om zynfeharfe fchubbetjes, genaamt , ook wel de Sc-

greinedoublet : %an deze zyngroove enfyne ; degroo-ve hebben bruine plekken ; en de

fyne hebben roode ftraalen of een wittengrond : Dewelke hier als de %fl>foort, by letter

H, ü aamewezen. De 9* foort, bj letter I, üglad, en behoort onder de Roosdoub-
ö

•

J * letten,
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letten; waar vangeele , roode , witte

, gevlamde , gepaalde , en geftreepte zm De
Jo^foort, verbeeldt by lettert, u een andere foort van Venusfchulpen

, 'tevoren
befchreven. 'Den n<fo« foort , by letter L, noemt de Schryver 't Hammetje ; doch
worden by ons mede onder de Roosdoubletten gerekent. Tien iz^'»foort , moeten wy
om dat de aftekening ontbreekt

, voorbygaan. 'Doch de 13Afoort , ts verbeeldt op den
plaat XLVI. by lettef A, dien de Schryver Baartknyper noemt.

B

XXXIV. HOOFTDEEL.

Solenes bivalvij.

Ovenin'tXXVII.Hooftdeel, hebben wy befchreven de Solenesfolidi , die maar D,So.
uit een pyp beftaan , nu komen de Tweefchaalige , maakende het vyfde ge-^ bi '

flacht van Schulpen , dewelke langwerpige Schulpen zyn , met haare twee fchaa-
len een fcheede of pype verbeeldende, en beftaan in de volgende foorten-

I. Solenes bivalvij, Ungues, Tlaayli, vulgb, Vagina, Neêrdmtfch, Orgclpypen, Da/.
Maleitfch, B,a butu, en Biafaron, ook Krangfiffij en Bia koekoe, om dat haar fchaalÜÜU
uit nagelen offchubben fchynt 't zaamen gezet te zyn. Deze zyn 4. en f duimen lang , een f *»
vinger breed , dunfchaalig, uit den ronden wat plat, aan d' eene zyde door een vel-'xLV.
leken wat 't zaamen gevocgt, aan d' andere open , doch niet wydgapende, want ftraks m
daarachter is 'er een velleken voorgefpannen: De beide einden ftaan open, waarvan
het boyenfte rechte, het onderfte rondachtige kanten heeft : De koleur van denfchaal
is lichtbruin, aan zomrmge met witte plekken en ftraalen, effen en glad, ofmet klei

fitr™"'

ne fcheurtjes overdwars, wyzende zyne aangroeijinge na beneden; het vleefch is hard
cn zenuwachtig, boven met een eindtje , zynde een lid van een duim lang, uitfteekende,
gefatzoeneert als een Membrum virile , met een zwarte voorhuid naar believen uit en
ingetrokken wordende, en water uitfpuitende : Zy ftaan recht overeind in een zuivere
zandgrond

, altyd aan den rand van 't laagfte water , daar de wal begint af te <*aan
Haaren plaats kan men bekennen aan een rond gaatje in 't zand , daar men ze behendig *.*
uitgraaven moet met ondcrfcheppen , want geraakt zynde trekken ze zich diep in den **TS-

grond By de Chincezen worden ze ingépekelt en gegeeten , hoewel ze zeer hard en ZtZ
onverdouwelyk van vleefch zyn. In den Middellandfchen Zee , inzonderhcitin den^r s*cto"

chipelagus moeten ze veel beter en murver zyni want ik verfta, dat ze by de Grieken
en Itahaanen aldaar in hoogachtinge zyn. De hedendaagfche Grieken noemen ztSu-_ v - j - —-w, lvJaa51vl^ uutAtu noemen ZejB- Haar be-
hnees

;
de Itahaanen Lanqnetti ; doch by Jon/tonus Lib. de Jquatilibw, vind ik den """/tl

"
Venet.aanfchennaam, Cappalonga; te Bononia, Tifce canella-, en het ismilTchicn de
Concha longa van RondoleUm

; hoewel de Middellandfche Solenes van dc onze watver-
fchillen Men behoeft Ariftoteles juift niet te ber.fpen, daar hy fchryft, d,t dc Solenes
aan beide kanten geflootenzyn; wantin der daad de lofle zyde niet ver open -aat, zyn-
de als gezegt van binnen met een velleken toegefloten.

\\. Rofirum anatis. Eendc-bekken , zyn mede een ioort van Solenes bivalvij , en
milfchien de Wyfkens, want Tlinim verdeelt ze in Mannekens cn Wyfkens hoewel^ *
deze ook van tweederlei üachzyn: De eerfte ofgrootfte Eendc-bek is dikker van fchaal
enbrecder, langs de kanten geribt, en als vol fcheuren , nietbru.n, maar afchgrauw , tZlboven met een zeer gapenden mond , wiens lippen een weinig ukwaarts gekromt ftaan

,

de onderfte hoek fluit wat meer , en zy ftaan overe.nd omtrent een hand diep in 't &*L
zand, hebbende boven een zwart en zenuwachtig eind uitfteeken, rimpelig, zkhw&T
en intrekkende, en maakende boven in *t zand twee gaatjes, daar men een kleine vin-

'et"r °-

germfteekenkan, en waar uit het Dier water fpuit ; het binnenfte vleefch is ondeu- zw „*
gende, vol zwart bloed en zand, velachtig en onbequaam tot den kort, behalven een ZT,f

f"'

T 3 weinig,
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weinig) 'c welk men inpekelt: Het tweede flach is korter , enzoodun van fchaal, dat

het fchier doorfchynend is, in 't midden buikachtig, boven zeer gapende, en van 't

zelfde vlecfch; de fchaal is vuilwit of grauwachtig, en ruig als een Haaije-vel, aan't

Waar dit vleefch is ganfeh niet dat deugt : Men vind zeingrofzand, daar een waazige ofmoe-

fvmfo' raflige grond onder is.

Di 3* ten derde foortc hier van is een kleine vinger lang en breed, wiens fchaal overdwars

l^eUtb wat getoept o(
" geribt is. Onder de Solenes bivalvy behooren ook de Mufculus arena-

letter?. riUs : Afnffen pafjir en Bïapifjou: De Jfuffen pajfïr fteekt haar vleefch mede buiten 't

zand uit, 't zelve uitbreidende in den rondte als een rooflcbloem, die zich ftraks neder-

waarts begeeft, als men het aanraakt, cn de moffel trekt zeer diep in 't zand , daarom

is 't moeijelyk haar geheel uit te graaven : Men legt ze flechts een ommezien in heet wa-

Zraeet- ter, tot dat ze gapen ; en men eet het vleefch halfrauw, want het vleefch is weck , en

ia"r
- zeer welfmaakende , zonder zand, wit, en beter als veel Oefters , voornamcntlyk 'c

onderfte , want het bovenfte is wat hardachtig, in twee langwerpige lippen verdeelt

;

wiens opperfte dat gerimpelde vlicsken heeft , 't welk buiten 't zand uitfteekt.

De *f. III. Bia catsjo. Amboinfch , Hua iltj of Huilt). Deze zyn kleine Schulpjes een

f«>rt-
ijj van een duim lang, wit, of blauwachtig met groen gemengt , van figuur als een

fchopje meteen platte rugge in het midden van yder fchaal ; onder aan hangt een taaije

witte zenuwe, als of 't een Langhals was , dewelke in 't zand gaat j en, als zy geraakt

tVaarzy worden , zinken ze nederwaarts : Zy ftaan overeind niet diep in 't zand , hebbende tot

haar orn- ccn te^en een Ulein fcheurtje , als of het met een mes gefteken was ; Men graaft ze op
" '

vlakke ftranden met mecnigte by malkander , en worden veel gegecten by den Tape-

En wor- da. Men noemt haar Bia Catsjo naar de gedaante van dc kuiltjes in deTinang-bceken ,

*j22° daar in men een Catsjo , dat is , een beet 'Pinang leggen kan , naar welke zy gelyken.

De 4* I V. Zee-penzeelen , vind men op den ftrand van Watjnitoe overeind in 't zand fte-

kende, zynde een vinger lang, en een ftroohalm dik, witachtig, cn half doorfchy-

genaamt. nen(j a i s g[as , gelykende zeer wel een fchaft van een vogelveer , boven in veelc vc-

Waar zeltjes verdeelt als een penzeel : Daar by vind men noch een ander goed , wat dikker

}c°Ld?~ a's fyne darmen , buigzaam en taai , i voet of i
\
lang , buiten zandig , binnen met

fitrtm water gcvult , die men als formen uit 't zand graaft : Een derde foorte zyn pypen,
Zy"'

hebbende den dikte van een pink , een vinger lang, buiten ruig, binnen glad, met

flymerig water gevult, zoo bros, dat ze van enkel zand fchynen gemaakt te zyn , om

dat ze ftraks breeken, als men ze drukt.

Hoemat Om alderhande Solenes te vangen, als men eerft de gaatjes ziet, daarzyinfteeken,

dievangen
ZQQ zaj men Van boven een bezemricdje of den ftyven middclzenuwc van een Calappus-

blad daar in duuwen , zoo diep men kan , cn veerdig daar onder graaven ter zyden;

want door dat fcherpe rysken geprikkelt zynde , vergeeten ze het neêrwaarts zakken.

Onder de Solenes kan men ook brengen, (alsgczegt is) de vyfde foorte van 't voor-

gaande Hooftdcel Tellina Cultriformis of Bia Pijfo , om dat ze op diergelyke manier

in 't zand fteekt, en aan fatzoen niet veel verfchilt. De fchaal is langwerpig, cnwel

zoodaanig, dat de zyden paralleel loopen , voorts dun en breukzaam , van buiten is ze

o-etekent met fyne ribben en voorens , dewelke paralleel met de randen loopen in

een halven kring. Zy is altyd zuiver , cn laat haar wel polyzen , daarom is zy onder

de Rariteiten aangenomen , de kolcur is geel bruin.

De Solenes Bival vij , waar van cenige onder de Mofiêlen behooren-, -van deze wordde lpfoort

,

aangewezen op den plaat XhV. by letterM, de Sehryver noemt deze Orgclpypen , doch

die worden by ons Goot-Doublctten£«Mrt»tf , om dat zy of heel ofhalfzynde , heeleof

halvegooten gelyken. Dei&foort, by letter N , noemt de Sehryver Awgrooten Ecnde-

bek; van welke noch een anderefoort, by letter O, verbeeldt, de kleine Eendebek^f-

nrnrnt word, doch by ons eeuwigduurende Gaapers, om dat die noit toe konnenfluiten.

De andere foort ,
by letter V, is van deze voornoemde rffgroote. Vande volgende heeft

de Sehryver in dit Hooftdeel ons geen afbeeldingen laaten toekoomen.

xxxv.
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XXXV. HOOFTDEEL.

Mufculi : Moffelen.

Et zcfde geflacht van Schulpen maaken de Mufculi of Moffelen ï en de Mi- De Ma.

tuli, waar van wy de volgende foorten aangemerkt hebben. ft£w«».

I. Mufculm -vulgaris major. Maleitfch , Afujfeng. Deze is de gemeene De if-

Moflèl van bekende fatzoen , doch hier te land meer naar den bruinen dan 'iêèldtVf

blauwen trekkende , met een baard aan de klippen of houten hangende , aan fmaak yjjjf*
veel wykendc den geenen, dien men in onze Wefter-zee vind. fyltttcrK

II. Mituhts anatarius. Maleitfch, Afujfeng Bebec , dat is, Eend-moflclen , Am- DeiM

boinfeh, Jhul, opHitoè', Lukt. Deze zyn kleine Moflèltjes , fchaars een lid van een rjf

vinger lang, en i; vinger breed, bleekbruin, en wat rimpelig van fchaal : Zyftecken

veele by malkander in een waazigen grond, maakende een geheelen korft, gemeen in

den Amboinfchen Inham, en op Hoeconalo, en andere ftille bochten : Men graaft ze Zyn tot

veel uit om d' Eenden daar mede te voeden , over de uitgegraavcne korften rolt men kénden.

een fteen, of men breekt ze met de handen in ftukken, en als dan worden ze van de

Eenden greetig gegeeten : De Varkens eeten ze ook gaarn , inzonderheit de wilde , Als mede

waar op de Jagers ook weeten te loeren.
iZrke'ns'

III. Mitulusfaxatilis is noch klcinder, fchaars een lid van èen vinger lang , maar De 3*

breeder , en als een oor gefatzoeneert , buiten rimpelig of korrelig, omtrent de ran- ^'"ut
Yy'

den met haairen bezet , en met een groenen weêrfchyn : Zy hangen aan harde klip- ,""r V.

pen , die plat leggen , en op andere harde vlakke ftranden : Zy dienen niet tot eeten

,

maar wel voor Varkens en Eenden.

I V. Mufcuhis arenarius. Maleitfch , Afujfen pafjïr. Deze fteekt geheel in 't zand De 4*

verborgen , en overeind , gelyk de Soknes , van fatzoen als Moflèlen , doch de zyden ^IZ'it 1y"

loopen meer paralleel, en beneden is 't hoofd ronder, dun en bros van filiaal , in krin-
etUr

h

'

gen verdeelt, langs dewelke zy breekt, als men ze duuwt ; zy zyn cenpaarig grauw,

naar den vaalen koleur trekkende , en zuiver: Zy hebben geen baard , gelyk de Moflè-

len, maar volgen den natuur van den Tholates. Hctvleefchiswit, weck, en goed om Zyn goed

te eeten. Men vind ze weinig in een harden en fyncn zandgrond op vlakke ftranden

,

daar men haar plaats bekennen kan aan een rond gaatje , en by laag water in 't zelve

een roosje van roodachtig vleefch , in de grootte van een fchelling , en in de gedaante

van een Boletns > het welken het Dier boven uitftcekt om te bakeren.

Myites is een fteentje van gedaante als de voorgaande Moflèlen , doch niet boven Myites

een nagel van een duim lang , boven bruin of violet , beneden rond , witachtig met d"['
"

1' vlor-

een paerlachtigen weêrfchyn , en half doorfchynend , 't welk men by geval in deze fS£»
Moflèlen vind; wegens haare mooije gedaante en zeldzaamheit, worden deze Moflè- gevonden.

len onder de Rariteiten gerekent.

V. 'Pholas. Maleitfch, Afuffeng batu. Ncêrduitfch , Steenfcheede. Deze is een lang- Dff*

werpige zwarte Moflèl , hebbende de lengte en breedte van een vinger , doch meeren- ^Z'èldfïy

deels kleinder , zomtyds ook een hand lang , met cenige kringen by het bovenfte eind ,
l""r F-

't welk fcherp en plat toeloopt, beneden ftomp en witachtig : Deze vind men nergens p""j">

bloot, maar altyd in degroote Koraalfteenen ; (Lié>. 12. Herbitr. Ambon.Saxumcalca- mrtjlee-

rium en Katskoppcn genaamt. ) in deze fteken ze in een kuiltje, zoonet op den Mof-

fel accordeerende , als of het door konft uitgehouwen was, ftaande met den fpits altyd

overeind of een weinig hellende , en van daar altyd een heel klein gaatje hebbende

,

't welk door den fteen gaat, waar door zy het water inzuigen en uitlpuuwen : Rondom
den Schulp legt een meelachtige fubftantie als een papje , en hoe minder deze is > hoe

mooijer , zwarter , en gladder de Moflèl is ; maar die veel pap om zich hebben zyn
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ruig en korrelig) doodfchbruin , en niet mooi : Het vleefch is flymerig, doch word

door het kooken hardachtig , tot het eeten niet zeer aangenaam , om dat ze naar de klip-

Ihc de- pen fmaaken : Men krygt ze nooit dan by 't maaken van kalkoovens > wanneer men

"mim' die Katskoppen in ftukken flaat of kapt > om kalk daar van te branden > daar men mee
worden, verwondering ziet > hoe deze Schulpen in den fteen verborgen leggen , daar men van

buiten geen tekens ziet) en nochtans door die kleine gaatjes haar vocdzel moeten zui-

gen ; zoo moet men ook wel 3 of 4 fteenen openen , eer men een vind , die ze heeft j

Gevoelen de kleine hebben kleindere , en de groote grootcre Moffelen : Daar zyn zommige van

moe over onze Ooftindifche Philofophen, dewelke vermoeden > dat deze Moffelen 'er eerft zyn

,

i^rgnei- en daar na de fteenen daar rondom groeijen door onzienlyke Waterdiertjes > diedenllee-

nigen ftoffe 't zaamen draagen , en laag op laag aanzetten , gelyk deByen haare huisjes

maaken. De Katskoppen groeijen gelyk andere Zeegewaffèn , gelyk 't zelve door ons

in 't voorgenoemde Herbarium is befchreven ; daarom heb ik ze ook onder de Waterplan-

ten gebragt j of het evenwel door zoodaanige Diertjes gefchied , is my noch onbekent

,

Als mede maar jar ze rondom deze Moffelen groeijen , kan ik niet toeftemmen ; de reden hier

kingvan van is deze > om dat men deze Moffelen niet bloot vind noch rompflomp over hoop in

ie"r 2r~ die fteenen ) maar altyd of recht of fchuins overeind , hebbende buiten twyffel het Dier

mm. deze eigenfehappen en krachten , dat het in 't groeijen den omliggcnden zachten fteen

vermolzemcn of verbryzelen kan, om haar kamertje grooter te maaken , enhaarfchaal

uit tc breiden , het welk men merken kan aan de kringen , die de fchaal aan haar dunfte

einde heeft, alwaar het aangrocijen gefchied.

De 6* VI. Avieula. Maleitfchj Afujfeng burong. Deze is een zwarte Moffel j in den ge-

iVteèldt daante van een Vogeltje of Swaluwtje , 't welk haar beide vleugels opwaarts (leekt >

(jkiierG. maar als men ze uitbreid, zoo gelykt ze een vliegend Vogeltje met een langen ftaert,

flrthkg- in 't gemeen een vinger lang; met het hoofd hangen ze nederwaarts, en met den ftaert

ieet'enzy opwaarts aan ftokken , en dus houd men die lang in zee ftaan , als mede aan de berg-

pa Vogel- houten en roers van Chalonpen door middel van den baard , die by 't hoofd is. Men
vind ze ook aan de zeeboomtjes oïAkkarbaarvzH gegrocit, inzonderheit aan het zwar-

te , dewelke niet boven een vinger lang zyn ; zommige zyn zwart ; zommige rood»

beide met lange ftaerten , en ligt afvallende ; het vleefch is gelyk aan andere Moffelen.

De 7<< VII. Tholas lignorum, gelykt 't uiterfte lid van een vinger, te weeten, van voren

^ê'i'èldf'
ft°mP > achter fpits , platachtig , en met een rond gaatje , in twee deelen open gaande ,

h letter van buiten is ze grauw , lelyk, en zeer bros van fchaal i zy groeijen in de verrotte paaien»

die in zout water ftaan , zoo als de Solenes integri.

Matthio- Met den natuur van Tholas komt overeen , 't geen Matthiolm zegt van zekere Alykrui-

ken of Slekken , die men levendig vind in zekere rotzen by 't flot 'Duin inden Adria-

tifchen zee , daar men met yzere hamers groote ftukken afflaat , en dezelve wederom

in andere kleindere ftukken , daar in men dan deze Slekken vind, goed om te eeten >

en lekker van fmaak : By den Tartarifchen ftad Tarhu worden desgelyks Slekken in een

rots gevonden; ook vind men verfchcide Schaalviffchen in de hoogde Alpes achter Ve-

Ooi Al- rona. Aldrovandus Lib. 3. de Exanguibus beveiligt dit bovenftaande mede : Aan den

d™
Va
2> oever te Ancona worden fteenen van fo en meer ponden uit den zee getrokken , dc-

<&»Pholas welke , met hamers in ftukken ercüaaecn zynde , kleine levendige en zeer lekkere vifchjes
bekrtiebti- 00.4 u
gen. uitleveren , Idem Aldrovandus.

De Mufculi , Moffelen, is by ons de ifi'foort , -verbeeldt op denplaatXLVI. byletterB;

Dezdefoort, by letter C. De $defiort , by letter V), deze is heel zeldzaam, eniz'ord

de Eende-moftel genaamt. De $defoort , is verbeeldt by letter E. De ƒ* foort , by letter

F , deze is een Steen-moffel , om dat dezelve in de Zee-Koraalfteenen groeijen , die men
aan /lukkenJlaande, daar vitkrygt. De 6de foort , by letter G, is het gevlcrktc Vogel-

tjegenaamt, om'dat dezelve vanmalkander leggende , en tegen eengevoegt , eenvliegend

Vogeltjen verbeelden. De j*1'foort , is te zien by letter H. •

XXXVI.
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Pinna. Maleitfch , Bia mantsjado.

HF.t zevendegeflachtvandeSchulpcnmaakendeTVKK^, Maleitfch, Biamants- D«Pin-

jado , naar den gedaante van een fmalle Indiaanfche byl , Amboinfch , Kima

O»»/», Neêrduitfch, Holfter-Schulpen. Deze hebben een byzondcre ge-

daante, van alle andere Schulpen verfchillende , namentlyk driekantig,

lang, plat, boven breed , en gapende, beneden fcherp en fpits toeloopende , gelyk

een holften zy zyn verdeelt in de volgende foorten.

I. Tinna primaJive oblonga-, is een of \\ voet lang, en boven vier duimen breed , OriA

beneden fpits toeloopende, overeind ftaande, en de helft in Jen flykigen grond ftaan-
r
Z'cUt%'

de; de eene lange zyde is gefloten; dc andere is los, en opent zich omtrent i vinger

breed , en aldaar aan den grond ziet men een baard van zwartgroene draaden gemaakt , by later I.

omtrent een lid lang, aan het Dier fmal en van voren breed, den welken men byffum
(

/,'"'.

noemt, waar mede het Dier zich vaft maakt aan fteentjes en zand; de bovenfte zyde j™"> ™

fluit niet wel, maar ftaat boven altyd gapende, en loopt wat rond, zynde de fchaal fta»digbc

aldaarzoo dun en fcherp als een mes , zoo datmen zich 'dapper daar in bezeeren kan, als fchr"""-

men onvoorzichtig daar op trapt of daar na duikt: Dc buitenfte fchaal is zwart, of

met wat bruin gemengt , zoo ver zy boven den grond uitfteekt , vol zeegruis of kalk

;

't overige is zuiver , met korte en ydele fchubben bezet , die in ryen ftaan , en aan

d' oude fchier geheel vergaan ; de onderfte fpits is wit , binnen is de bovenfte helft

mede zwart, de onderfte zilverwig : Het Dier heeft een grootcn Ctf/tow , en een groo-

tenklomp hooggeele, of minij roode vettigheid, die men het ei noemt , voorts breede

zwartachtige lappen, door den gcheelcn Schulp verfpreidr, beflaandc 't vleefch niet

meer dan de zilververwige plek, en daar onder legt een groote zandfak van zwart

bloed en zand.

De ionge Tinna, noch geen half voet lang zynde, is wit van fchaal, zeer dun en Dimde.

doorfchynend, van buiten in den lengte geribt of geftreept, en met fcherpe fchubben „«, by

bezet, allenkskens den bruinen koleur aannemende, en de bovenfte of fmalfte zyde is

niet rond, maar recht, zoo dun en bros als glas ; MeTinna? hebben een Pinncwachter ,
Dotatie

... i • • j i i
hebben een

Tinnophylax taTinnoteres genaamt, dewelkeen garnccltje is , zynde i
;
vinger lang, ys- Wachter.

verwig met witte flipjes, en fchier doorfchynend, met dunne en zeer fcherpe nypers,

'twelk eeduurie in den Tinna woont, zoo lang dezelve leeft, maar als zy begint te Dwlte11 -w i m- t-,T-.i haar (dood

fterven, zoo loopt het daar uit : In ieder Tinna woont maareen garnecltjc, doch t zei- ~
y„dc)

ve fchynt daar in zyne eijers (dewelke men onder zyn ftaert vind) te formeeren , en verlaA

jongen voort te brengen , die daar na verhuifen moeten , en andere Tinna? zoeken : Zyn Wat de,

ampt is den Tinna te nypen, dat ze haar toe zal trekken, als 'er prooi in den Schulp wachter

is, of als 'er eenig gevaar voor handen is, gelyk wy boven in 't XXVIII. Hooftdeel

van de Chama Squammata gezegt hebben. Zy groeijen in geen openbaarenzee, maar Waarde

in ftille bochten, daar een moddergrond is; met het bovenfte ronde deel even uitky-
gm,jtn,

kende, maar daar een harde zandgrond is, fteeken ze meer dan de helft bloot boven

den grond, veele by malkander, met den fcherpen kant altyd boven, datmen geen

voet daar tuflehen zetten kan j zy zyn 4. en f voeten onder water : Men vind ze in den ™ haar of-

binnenfak van den Amboinfchen Inham, in den geheelen moeraffigen bocht van Hen- hmim-

netello tot Cauwa , aan Kerams Noord-Weflhock , en in den bocht van Tanoeno en Kaij-

bobbo. Zy worden tot den kofl gebruikt, doch dat zwarte Tapaver moet men wegfmy- Bww-
. den mede

ten, om dat het wat dronken of duifclig maakt, en t overige is ook van geen zon- utfpyige-

derlyken fmaak: Beter moeten ze zyn in den Griekfchen zee, inzonderheit in den L '"'k'-

V Pro-
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Propontis, of rivier van Conftantinopolis , daar men ze noch Pina noemtj cn alwaar

zy noch wel 2 voeten lang vallen zullen.

Hebben Men vind hier in ook zomtyds paerlen , gelyk men van deTinntc in den Middelland-

foen van fchen zee ook fchryft , doch deze zyn klein , rond, paars, of lichtviolet) enverlie-

S.'™'" &n raetrer rvd haaren glans
:
Ik geloov echter, dat ze witter en mooijcr vallen in zoo-

daanige Pinna > die van buiten niet zwart , maar bruinachtig zyn, en in een harden

grond groeijen, en klaarder water hebben , daar de meefte Amboinfchc in water ftaan,

dat modderig is; het moet echter wat klaar zyn , als men na dezelve duiken wil , want
zommige meer dan een vadem onder water (taan; ook moet men wel oppaflen, dat

men zich aan haare fcherpe kanten niet bezeere : Van de 'Pinna zie Plinius Lib. ix.

cap.4.1. en Cicero Lik 2. de natura Deorum.

D, iJe 1 1. 'Pinna lata. Plinius , Perna. Deze word voor het wy fken van den Pinna gehouden

,

^Z'lem
en 's wat korter dan de voorgaande , maar veel breeder, en dikker van fchaal, zeer

verbeeldt wel naar een Wcftfaalfch hammetje gelykende : Ik heb 'er gehad van 1 6 duimen hoog

,

h>

Bf"l'e'tte'r
en 1 voec breed, aan den openen zyde een weinig uitgeholt met een bochtje, daar de

"mirt
^"S ftaat

'
de fchaa' 'S me<^C ZWart °faardverwig

,
in ryen met fcherpe fmalle fchub-

fiart. ben bezet, die zy ook in haar ouderdom behoud: Men vind ze ydel, en vandevoo-

rige afgezondert, want zy willen een harder grond hebben, en vrijer zee ; doch ik heb

bevonden , dat 'er altyd geen verfche rivieren omtrent zyn , daar de Pinna zich ophou-

den , gelyk andere fchryvers melden.

De III. Pinna alba, word ook voor 'twyfken gehouden , en is veel kleinder dan de voor-

fZ'eï-N. gaande, zy is wit of lichtgeel van fchaal , dun, enlialfdoorfchynendalsglas, niet recht

driezydig , maar in 't midden bochtig , als of ze 't zaamen gebogen was , van buiten is

ze glad, doch een weinig geplooit : De grootfte zyn een handlang; andere 3 en 4. dui-

men lang , en in 't midden zoo bochtig , als of ze 't zaamen gevouwen waaren : Zy
fteeken niet in den grond, maar hangen met de baarden aan de fteenen ; deze worden
zelden gevonden.

De Pinna, by den Schryver Holfters, morden by ons Hamdoubletten , om baar koleur en
gedaante, genaamt, ook wel Stcckdoubletten , om dat dezelvemeejlentyds in eenweeken
grondJteekende gevonden worden. De \?'foort is verbeeldt op den plaat XLVI by let-

ter I, van deze Hamdoubletten heb ik 'er een gehad,'ruim twee voeten lang : Hiervan
is een andere foort , afgetekent op den zeivenplaat ,by letter K,doch is een veel kleinder/lach

als de voorgaande. De 2* foort , by letter L, waar van noch een andere by letter M,
verbeeldt is. De 3*foort , word aangewezen by letter N.

XXXVII. HOOFTDEEL.

Oftreum , Oefters , Tiram.

De Oe-

flers be-

schreven.

Waar
van ver-

fcheiden

foorten

cv«-

Del*
foort, is

verbeeldt

op den

plaat

XLVI.
by letter

O.

HEt achtftc geflacht van Schulpen maaken de Oefters, van veeldcrlei fatzoen

,

doch alle daar in overeenkomende, dat zy van buiten een ruig gefchilrFer-

den of fchubachtigen fchaal hebben , van binnen zyn zy zilververwig ofpaar-

lemoerachtig, en deze veranderen niet van plaats: Van Oefters lullen wy
hier niet uitvocrlyk handelen, als genoegzaam bekent zynde, maar allcenlyk ccnige

foortcn aantekenen , die men hier in Amboina vind.

I. Oftreum radicum Jive lignorum. Neêrduitfch , Stok-oefters. Malcit/ch , Tiram be-

faar en Tiram akkar. Deze zyn de grootfte, langwerpig, een hand lang en minder,

van geen vaft fatzoen, maar bochtig met omgevlochtene kanten, en dezelve zomtyds

gekartelt of geplooit s van buiten zyn ze zwartachtig , van binnen zilververwig, met

den onderften en dikften fchaal krommen ze haar om de wortelen der boomen , waar aan

zy groeijen , weshalven haar fatzoen zich fchikken moet naar den plaats , daar zy hangen.

De
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De befte en grootfte vind men op Manipa > Boero, Kelang, Bonsa, en op vlakke ftran- Wam He

den, daar veel Mangi mangi- boornen ftaan, aan wiens wortelen zy hangen, zoo dat

men dikwyls een ftirk van den wortel mede afkappen moet; men mag ze honden voor

den Tridacna by Vilnius , en by de hedendaagfche Grieken worden ze Chtederopada

genaamt na de gelykenilTe van een ezels voet. Zommige landen en ftranden brengen

deze Oefters zoo weelderig voort , dat de lcheepen aldaar ten anker leggende , en

't zelve ophaalende den ankerftok bezet vinden met fchoone groote Oefters , gclyk

mede den kiel van 't fchip , 't welk inzonderheit gebeurt in Stam ; alwaar aan de kie- & Schte-

len ook zekere Moffelen groeijen , die langwerpig , grauw, oflichtbruinzyn , van fat- ^'„J"

zoen als de bovengemelde Mufculus arenarius-, zelden gebeurt het, dat men witte &fa

fteentjes daar in vind, in de grootte yan een erwete, en vitfej zommige zyn geheel

wit; zommige met een paerlachtigen weêrfchyn aan den eenen zyde, dewelke men on-

der de Chamites rekenen kan.

II Oflreum Cratium, Ary-Oefters. Deze zyn kleindcr , omtrent een vinger lang, Ai1

met geplooide en gekartelde randen , van buiten grauw en (cnilfterig ; zommige ros , de„ flaat

zuiver, en met een verheevene rug in den bovenften fchaal , met den onderften omvatten S^'a,
ze de ftokjes of rietjes van de Serys , die omtrent

\
jaar in zee geftaan hebben

;
dit

gefchiet met veele korte voetjes , of armtjes , die de randen van de (tokken omvatten

,

op den zeiven manier, als men aan de wortelen van To/ypodium ziet: Aan deze rieten

waflen ze met klompen boven malkander, zoo dat men de ftokken mede affnyden

moet, doch de mooifte zyn , dewelke enkeld groeijen : Men vind ze ook aan de wor- Weadie

telen van allerlei mangium fruticans, doch die zyn klein, fcherp, en zeer gekartelt

j

waar van men veelderlei (lach vind op den Bajjb van Baguala , ter wederzyde van dien

IJihmns.

III. OJlreum Saxatile , deze zyn klein, van veelderlei hoeken , en fatzoen; zom- p,-^-

mige als een fchoteltje, met de eene zyde aan de fteenen vaft; zommige zyn rond als

Paarlemoerfchulpen , en deze ftaan overeind : Zy groeijen aan alderhande fteenen , zelfs

die niet grooter dan eennoot zyn , ook op fcherffen , en ftukken van gebakkene fteenen, &e.

de fteenen zoodaanig bedekkende , dat men ze van boven niet bekennen kan. Zy zyn Word™

lekker van ftnaak, maar koften wat moeite om op te kloppen en fchoon te maaken
:

'°

bl,u(t
l"

Men vind ze veel aan den Noordzyde van den Amboinfchen Inham.

IV. OJlreum placentiforme Jive Ephippium. Neêrduitfch, Engelfche Zadels en Za- ör 4
'<

delfchulpen. Maleitfch, Tiram Lebber. Amboinfch, Ea en tja. Boè'tonfch , Calepinda/"!'^

In deXulaafche Eilanden, Calvinde, vallende op Toceoeve- en zyn aldaar paerlryk.^-*'

Deze zyn dun , en plat als pannekoeken , doch een weinig gebogen , in manier faiA

als de platte Engelfche Zadels ; zommige hebben 6 en 7 duimen in den 'Diameter, recht
fJrfen jn

gefatzoeneert als een Zadel; de fchaal is een fchaft dik, fchilfferig , als of zy alleen £"«)'«>.

van huiden gemaakt was , buiten is ze zwartgrauw , binnen fchoonpaarlemoer met regen-

boogs verwe, inzonderheit de ronde plek, daar de Tendo ftaat, daar men ook zom-

tyds eenige korrels als paerlen aan den fchaal vaft ziet : Het vlecfch is weinig
, en

fchier enkel lappen , doch goed van fmaak. Deze vind men op Bonna in ftille boch-

ten , daar een harde koraal-grond is, op malkander leggen , en daar eenige aders van

zoet water zyn. Een ander dunner flach vind men in den Amboinfchen Inham , die Vm Jeu

beter naar pannekoeken gelyken, en wiens fchilfferen zich ligter van malkander laa-^**

ten trekken, klcinder in den omloop dan devoorige, buiten is ze uit den grauwen ros,

binnen paerlachtig, doch met veel rood gemengt, als rood koper, derhalven zoo

mooi niet als de voorige. In den ftraat van Bonton, en rondom Tangejane vind men

de groote ook , daar ze mede Calepinda hiet , en wiens paarlemoer tot het inleggen

van houtwerk aan dé ftevens van haare vaartuigen gebruikt word :
Deze foorte word

op den Ooft-kuft van Celebes mede Calepinda genaamt; waar van men aldaar een klei- Ookjm

ne foorte heeft, die wat plat, en dun is, gelyk men ook op Baguala vind
:
Deze

fchaalen hangen die van Tambocco aan malkander gereegen aan de voorftevens van hunne

V i vaar-
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vaartuigen, als zy op een togt zyn geweeft, en goed geluk hebben gehad om koppeti

te haaien; defgelyks haare voorvechters hangen ze rondom haare huifen , om, als de

wind waeit, door haar geklatter de menfehen te waarfchuuwen , dat aldaar een ftotit man

woont, die zich niet veel onder den neus laat peuteren j zoo dat deze Schulpen als

Bafuinen van de Fama zyn.

Alle deze foorten brengen paerlen voort, doch in de Amboinfche vind men ze wei-

nig, en die zyn klein, hoekig en geelachtig-, mooijer heeft men ze in de Xulaafche

Eilanden, en op het Papoefche Eiland Mejfoal, alwaar zoo mooije paerlen vallen,

die de oprechte Ceilonfche vry wat gelyken : Deze Oefiers vind men 3 cn 4, vademen

diep onder water s zommige plat , zommige als leijen fchuins tegens malkander ge-

fchikt, daar men ze met harpoenen fteekt en opligt. Op Baljj hiet men ze Giwan,

met wiens mooi uitgefneedene Hukken de zadels en toornen worden ingelegt.

Boven onder den Chama fquammata heb ik aangetckent het verhaal van de In-

woonders van Ket] , dat omtrent haare Eilanden op een klip in zee eenige vademen on-

der water een groote Schulp te zien zy, dewelke een groo.t licht van zich geeft, maar,

als men daar na duikt, verdwynt, of miffchien haar 't zaamen trekt :
Indien het geen

Bia gartt is, zoo zal het buiten twyffel een groote Zadelfchulp zyn, waar vanikdik-

wyls zelfs gezien heb den gapenden fchaal onder water leggen, en een fchoone paerl-

achtige weêrfchyn van zich geeven.

V. O/lreiimplicatum majus is een dikfchaalige Oefter , uit verhevene plooijen gemaakt

,

welkers ruggen bezet zyn met lange fchubben , als nagels 't zaamen gerolt , ganfeh ruig

en morsachtig, wiens flym aan den buitenften fchaal hangende een jeuken veroorzaakt

,

op den huid zyn ze gelyk die van andere Koraalfteenen s het binnenfte is wit , en omtrent

de kanten zwart : Men vind ze op Manipa , doch weinig , niet aan de wortelen der hoo-

rnen, maar onder de fteenen. Een flach hier van valt opHoeconalo in den Amboinfchen

Inham eenige vademen onder water, en tuffchen de fteenen
; zy is mede geplooit , doch

zonder nagels of hoornen , maar met kleine gaatjes : Deze is zoo ruig en onaanzienlyk,

dat men ze voor een klip aanziet, doch van binnen fchoonwit als alabaft.

VI. Oftreum Plicatum minus is qualyk een hand breed en groot, uit weinige, doch

groote plooijen gemaakt, zonder uitfteekende nagels of hoornen, maar met kleine

gaatjes en ruitjes uitgegraaven , grauw en zuiver : Deze geplooide Oefters worden zel-

den gevonden , en maaken ecnen grooten Rariteit.

VII. Oftreum Echinatum , Maleitfch , Biatsjoeppo. Deze heeft twee holle fchaalen

,

donkerbruin, en overal met fteekcls oftakken bezet, gelyk een Echimts marinus ofZee-

appel, van ongelyke lengte ; waar van zommige breed, zommige rond zyn; zy zyn

moeilyk om aan te vatten, behalven achter by 't hoofd, daar de fteekels op 't kortfle

zyn. Eén ander flach is kort, en diep als een kommetje of theekopje, waar op de

andere helft als een vlak dekzel legt, mer korte en ydele fteekels bezet, alle aan de

kanten een weinig gekartelt, en zommige zyn van buiten zoo rood als koraal
:

Daar

zyn 'er noch andere van flechter fatzoen , met korte breedachtige fchubben , met een

klein dekzel boven op, witgrauw, kalkachtig, en daarom niet mooi. Alle Tsjoeppi

hebben achter een breed gat als een koraalfteenig aanwas , waar mede zy vaft tegens

de klippen zitten: De mooifte zyn de Kafhnje-brmne, niet zeer hol, vol fteekels,

en zonder zeegruis ; waar van men zomtyds twee en drie met de billen aan malkander

gegroeit vind: Zy zitten aan harde roffe keifteenen, op den ftrand van Hative, en

veele hebben ook een Krabbetje tot een wachter : Het vleefch word weinig of met

gegeeten , dewyl het een kleine duizeling of benautheid aanbrengt.

VIII. Oftreum echinatum maximum & monftrofim , dit fchynt de Koning van alle

Tsjoeppi te zyn j waar van ik maar een gezien heb , dewelke met een net opgetrok-

ken wierd voor 'Porto in de Uliaflers : Zy was ongemeen groot, en van een wanfehik-

lyke gedaante, te weeten de Schulp zelf een hand lang, overal bezet met lange ftee-

kels; zommige een vinger lang , zommige korter, zommige plat , cn fcherp als vly-
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men, zommige rond als doornen , wit en grauw , alle na voren gekeert , zoo dat men
ze nergens konde aanvatten , als alleen, en dat noch naulyks, achter by't hoofd : De
geheele Schulp klonk als fyn porfellein, en geen Inlander had diergelykemeer gezien :

Zy is in 't jaar 1682. aan den groot Hertog van Tofcano gezonden.

IX. Rechte Paarlemoerfchulpen , deze hebben \vy op deze Eilanden niet, maar wel Dc 9
i>

een foorte, die zeer daar naar gelykt, hoewel zy geen paerlen geeft; wy noemen ze p£jijf
Tafelbordjes, en zilvere Pierings. Maleitfch, Telinga andjin. Amboinfch, Ajfo teli- ^
?iar> dat is, Hondsooren : Zy is meeft rond als een klein tafelbordje , achter aan de
eene zyde met een oor gelyk de Teffines , doch ftomper en breeder , buiten met vecle

lange fchubben bezet , omtrent de randen de langde , buigzaam , en in den zon ge-

droogt, bryzelig als nat gemaakt en weder ingedroogt parkement : Deze fchubben of
nagels afgefchuurt zynde, word de fchaal wat effen , en is met witte plekken gefpikkclt

gelyk een flangevel
: Binnen zyn de kanten zwart, 't overige is wit en zilververwig

,

het vleefch als aan andere Öefters, doch witter en harder. Men heeft noch een ander Vm dezi

flach, uit den grauwen ros , dun van fchaal , in den zon leggende fcheurt ze ligt , en /Ztf&y
is van geen belang. letter G.

In de Molukkos hebben de Alphoorcezen op 't land Hallemahera aan haare zwaar- m»
den zekere fchildekens van Schulpen gemaakt , dik en rond geftepen , dewelke hun de y""1

'

handen bedekken : Deze fchildekens noemen zy Ngnotsjo , die zy zoo 't fchynt van fibiUm

verfcheide Schulpen maaken , de gemeende zyn gemaakt van een flach groote brecde
'm ',k'"'

Schulpen , gelyk wy in deze IX* foorte ftellen , zynde ruim een fpan breed , en wat min-
der lang, fchaars een vinger dik , van driederlei korften gemaakt; waar van debuiten-

fte grof en ruig is ; de middelfte is als aan den Bia garu , doch meer blinkende; en de
binnenfte is recht paarlemoer- : Binnen ziet men een groot plek vol rimpelen , daar de H°' *
wervel geftaan heeft , en daar in groeijen de paerlen , doch niet in alle : eerft is zy aan

f
dZi"L

den Schulp vaft met een fmal halfje, 't welk van het Dier zoo lang gelekt word, tot

dat ze los raakt, en daar van word de paerl peerformig : Of zy rondom het Land Hal-
lemahera en Gelolo in zee vallen, is my noch onbekentj want alle, die de Alphoo-
reezen hebben , zyn langen tyd in den aarde vergraaven geweeft , en , zoo men zegt

,

in Ternate gebragt in 'c jaar 1661. door een groote Chincefche Wanckan , die dezelve

op Soloek (een landfchap op Borneos Noordzyde) ingeladen hadde , en in China wil- D«*

de voeren , om kantoortjes en fchrynwerk daar mede in te leggen ; doch , dcwyl het nt"ï,7m
volk van het voorfchreeven jonk voor Spyonnen van Coxinga wierd aangezien , is het W***
door de onze aangehaalt, en prys verklaart; wanneer deze Schulpen op Ternate in groo- gdrwfe,

ten meenigte hier en daar verfmeten wierden, en minchien door de Alphooreezen op-
gezocht en bewaart zyn , dervende voor 't ftuk wel een Ryxdaalder eilchen ; zy noe-
men ze daar in 't gemeen Mutiara , dat is, Paarlemoer, en zeggen, dat ze een tyd

lang moeten vergraaven worden, om dat de verfche in 't werken te bryzelig vallen :

De Koning van 't voornoemde land Solok heeft in zyn land een zekeren vlakken (Irand

,

daar de voorfchrevene Paarlemoerfchulpen vallen; alwaar, zoo ik verfta, niet alleen

alle Schulpen , maar ook de viflehen, die zich daar omtrent ophouden, paerlen by zich

hebben: Deze ftrand word met ftrenge wachten bewaart, zoo dat niemant daar vilfchen &«;
mag, ja niet eens aan Land vaaren; maar de Koning, als 't hem belieft, laat de tt"»gL
Schulpen opviflehen , die hy dan aan de vreemde Handelaars verkoopt.

Diergelyke Schulpen vallen in den Golf van Perfien , inzonderheit aan den zyde van iv„dcn

Arabien omtrent de Eilanden van Bahareijn , daar certyds de vermaardfte pacrlebank '*

.
J r mede ge-

Wis, en zy worden tegen over den Congo aan den Periifchen ftrand te koop gebragt, vmdm,

dienende' meeft om rauwe Oefters daar in te braaden , want men kan ze lang gebrui-

ken, eer de buitenfte rauwe fchorze afbrand , en dan zyn ze noch goed paarlemoer.

Uit Weft-Indien worden na Holland ook dusdaanige gebragt, wa'ar van men de groot- Alsmede
fte infgeiyks gebruikt om Oefters in te braaden: De fyndere worden in ftukjes gezaagt <»u'-j!-/'--

om fchryn en buflènmakerswerk daar mede te maaken : In de twee buitenfte fchorzen

V 3 vind
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vind men dikmaals diepe gaaten en kuiltjes , in welke zekere wormen fchier een pink

dik zich ophouden) dewelke men in de overgebragte noch dood vind, welke kuilen

de Ternataanfche ook hebben: Als deze Schulpen paerleïi in haar hebben, zoo wor-

Zy groei- den ze gevonden omtrent zoodaanigc ftranden en kuiten , die ganfeh bar en droog zyn

,

«McraoS- zonder eenig verfch water, en daar de grond ziltiger is dan de zee zelfs*: Daarom
He -water v;ncj men gCen Paerlcn in de Amboinfchc Tafelborden , waarvan ik 'er gehad heb, die

mede een lpan breed waaren , doch fchaars een halve vinger dik , van binnen veel

bleeker van paarlemoer dan de voorgaande. Deze vallen veel in den Amboinfchen In-

ham, doch niet boven 4 duimen breed , dun van fchaal , en zeer gefchubt : Grootcr

vind men ze in den 'Talaga of binnenwater op den hals van klein Keram , tuflehen

ala en Tanunu gelegen, daar zoete fpruitjes inloopen, als mede in de Xulaafche Eilan-

den , doch alle zonder paerlen.

X. OJlreum divifum. Neèrduitfch , fvtcshamers. Maleitfch , Bia kris. Dit is ook

een zeldzaame gedaante van Oefters, van figuur als een half kruis ofde LetterT, doch

de twee bovenfte hoornen zyn fmal , dik, en van ongelyke lengte; het lange been

gaat niet altyd recht uit, maar dikwyls na eene zyde gekromd en daarenboven op en

neêr gaande als de zeebaaren. Zy is zwart , fchilfferig, en gefchubt: De Maleijers vergelyken

ze by een Kris s de onfe by een Meshamer : Het vlcefch is als aan andere Oefters , en

goed om te eeten ; wegens haare zeldzaame gedaante worden ze onder de Rariteiten

Waar die gcrekent. Men vind ze omtrent Ajjahoedi-, en Hennetello op klein Keram , alsmede

uïarden. in den Amboinfchen Inham aan den zyde van Leytimor.

XI. Itrryii/ui. Neèrduitfch, Winkelhaak. Dit is een MolTelformige Oefter , lang-

werpig plat als een tong, met een hoorn aan den eenen zyde in gedaante van een win-

kelhaak, of ook een lemmet van een Kris ; achter is ze dik , en voor dun, en fchilffe-

rig: Men vind ze noch ook van een andere gedaante, en ganfeh irregulier, nietrecht

zwart, maar bruinachtig.

XII. OJlreum tortuofum, dit is een zeldzaame Oefter , uit'tPapocfcheEiland jV/<^W

le°tte'r)l. komende, langwerpig en als gedraait met een uitfteekend hoekje by 't eene eind , van.

buiten grauw, geftreept en zuiver, haar fcheeve gedaante kan met niets vergeleken wor-

den, dcwyl zy in deze Eilanden onbekent is ; behalven dat men eenige weinige vind op

Kerams Noord-Kult by Hole: De fchaal heeft eigcntlyk 3 zyden, waar van de ribben

ook zoodaanig loopen , gelyk de zyden gedraait zyn.

XIII. OJlreum eleflrinum: Bernfteen-Oeftcrs , is een klein Oeftertje , fchaars een

lid van een vinger lang, waar van allecnlyk 't bovenfte deel te voorlèhyn komt, bly-

vende de andere helft onder water aan de klippen hangen : De bovenlle helft is hol

als een Nootedop , doch fchcef , dun , van verwe is ze binnen geel , buiten ook geel

en paerlachtig , en half doorfchynende als donker berntteen , in den zon een fchoone

Van deze weêrfchyn geevende. Zy zyn tot noch toe nergens gevonden , dan omtrent den Noord-

geen dub- Ooflhoek van Boero by het bochtje Waylila, en den berg Karamat , doch de plaats,
belde. ,4aaI. Zy groerjen) is voor menfehen oogen verborgen , en alleenlyk de bovenfle kant

En war- word op llrand gefmeten : De Mooren van Boero maaken gaatjes daar in , en rygen die

* aan een fnoer, zoodaanig; dat twee en twee tegens malkander ftaan als Kattc-ooren,

die zy dan aan haare Tulp-banden draagen , hebbende vermaak in 't fchitteren , dat ze

in de oogen maaken met haaren goutgeelen glans. Op Xula taljabo vind men ze ook,

van welken plaats ik ze geheel gehad heb, zynde het onderfle een dun dekzeltjc , waar

mede zy tegens de klippen zitten, doch zoo bros, dat men het zonder breeken qualyk

handelen kan. Zy zyn ook gevonden op Amboina, by den River Waynitoe op ftrand

gefmeten, in 't Jaar 168 6 in Januarius.

XIV. Mitella, Mytertjes, is een flach van Balanus > gefatzoeneert als een platte

Myter, van 4 of f beentjes gemaakt , dewelke naar klauwen van een vogel gelyken , ge-

kartelt en overdwars geribt, vuilgeel en groenachtig: Deze beentjes ftaan alle met de

fpitzen opwaarts, en fluiten den Myter, doch boven konncn ze haar openen , daar

het
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liet Beeft dan iets uitfteekt, en het voedzcl van den fchaal aflikt, zynde het flym

,

dat het zeewater daar aan zet : Aan 't onderfte of breedfte deel van den Myter ziet

men noch andere kleine beentjes als tandjes > die allenkskens andere Myters voortbren-

gen ; waar door men 4. en j aan een klomp ziet zitten : Ieder heeft eenen korten hals ,

van een fchubachtig vel gemaakt) waar mede zy aan de klippen zitten. Men vind ze WMf Jii

aan groote en fteile Zecklippen, daar 't hoogftc water even regen aanfpat , maarnoit

onder water , veel op Nuffatel/o en aan den klip van Laricque 't Zuikerbroodje genaamt

:

De inlanders zoeken die om 'Papeda fauzen daar van te maaken , alleen om den fmaak

,

want weinig vleefch is in dezelve; men kan ze qualyk langen tyd aan malkander hou?

den , want na eenen langen regentyd vallen ze los van malkander.

XV. Langhallen, is ook een Oefter gewas, in den gedaante van een fpitfe hoogc

Myter, gemaakt van 6 witte beentjes; waar van de twee fmalfte den rand aan den"'""'

hals maaken, overeenkomende met den Clavicula van de dieren; de twee breedfte zyn

dewangen ofzyden s aan den buik noch twee zmalder hebende : Achter hebben ze eenen

langen hals , van een taai vel gemaakt , dewelke aan de droogc inkrimt , en waar mede zy

aan de vaartuigen vaft hangen , doch zy booren niet in der zei ver hout
j
by den (pits opent

zich die Moflei een weinig : Aan den zyde van den buik (want op den rugge zyn ze

geflooten) komen zoodanige kromme en bruine pluimtjes uit, gelyk een haane ftaert,

of gelyk van den Balanus gezegt is; deze pluimtjes dienen het Dier om zyn voedzel

te zuigen van den flym , die buiten aan den fchaal hangt. Zy groeijen aan de vaattui- Haar di<

gen, niet onder, noch boven 't water, maar daar 't zelve even raakt , en met water i'"'J'"-

bedekt zynde opent ze zich ; maar die van 't water niet geraakt worden , droogen op
en fterven. Diergelyke Oefters ofMoflèlen zyn ook die , uit dewelke men gelooft heeft , *W»
dat de Kranten of Schotfche Rorganfèn hunnen oorfprong hebben , waar van Ifaac Ly- giZe'vaZ

dim in zyn vrolyke uure des doods fchryft op 't 8 8 fte blad by den Heer Colvim gezien ƒ°
^̂ '^»ƒ™

te hebben , en fchryft daar van aldus : 'Die demeergemelde Heer CoWmsheeft > zynals kleine Dwr ].

Moffelen > ende zy hangen aan wier , 't welk vajl is aan een Jlnk hout, daar uit men jl^'a-'e"'

gemeent heeft , dat vogels groeiden > overmits men binnen in die Mofel-fchulpen {die van C°lv "

een witte koleur zyn , en daarom van andere Oefters genaamt worden) vind een fubftan-

tie , dewelke de veêren van eenftaert , ofvleugel van een vogeltje zeergelyk zyn , die met een

dun vliesken aan de randenvan den Oefter ofMoffelvaft zyn , gelyk ik een van dezelve open

doende heb gemerkt ; ende aan den zyde , daar de Moffel aan 't wier vaft is , word ook een

anderefubftantie gezien , die 't lichaam van eenfchepzelfchynt te zyn s doch de rechte

gedaante van een vogeltje, noch bek , noch hoofd is 'er niet te vinden: Het is echter Dochmet

uit de fchipvaarten der Hollanders genoegzaam ondekt , dat de Rotganfen in de Noor- ^2rï
der quartieren , Groenland en Nova Zembla , gevonden zyn op haare eijers zitten te

broeden, van welke plaatzen zy 'sjaarlyks in de Zuiderlanden komen overvliegen. .

XVI. Oftreum Telagium , is een foort van geplooide Oefters, dik van fchaal, dc i6i.

doch zonder fchubben, groeijende aan de Zeeklippen redelyk dieponder water, met-'™"'

een breed gat daar aan vaft gehecht , en daarom moeilyk 'er af te krygen. Men acht ze beter

van fmaak dan de groote Stok-oefters , die men aan de wortelen der boomen vind.

Oftreum , Oefters, en andere foorten daar onder behoorende: Van deze heeft ons de
Schryver eenige verbeeldt; waar onder veele heel zeldzaam zyn, die wy vervolgens
aanwyzen. De eerfte foort, is afgetekent op denplaat XLVI. by letter O, en word de
Stok-Oefter, genaamt. De 2* foort, op denplaat XLVII. by letter A , is by ons be-

kent met den naam van 't Lauwrierblad , om zyn gedaante. Van den yk*foort , ont-
breekt d' afbeelding. Doch de 4* is aangewezen by letter B , die by ons Poolfche
Zadels , ook wel Engelfche Zadels genaamt worden : Van deze vindmen veeleJoorten
doch de grootfte, die my voorgekomen is, beruft onder den Hr. Doffr. d' Aquer. De
y*foort, afgetekent by letter C , word by ons de getakte Haanekam genaamt ; doch
deze is heel zeldzaam. De 6^foort , by letter D , is de Haanekam ; waar van
ook dubbelde zyn. De yl'foort , verbeeldt by letterE, word by onsde Lazarus-Klap^e-
naamt , om dat zy in haar flot met kromme haaken dicht in een [luiten , en niet van een
vallen

, fchoon men met dezelve als met een Lazarus-klap klap : Van deze zyn veele

foor-

1VIUS

bewezen.
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romen, die malkander in gedaante en koleur ongelyk zyn-, als daar zyn gepende, ge-

meelde, gefchubde, witte, grauwe, bonte, bruyne met witte nagelen /^«oran-

ie ook citroengele* doch onder deze alle munt uit, d,e verbeeldtJaat op den plaat

XLVIII metN i aangewezen, dewelke fchoon bloedroot , en alleen maar bekent is:

Die met N 2. op den zeiven plaat afgetekent ftaat , is grauwaclAgwit , met roode

vlakken jrevlamu waar van de Hr.Dotlr. d' Aquet degrootfte enfchoonjle bezit ,
d,e

ons bekent is. Dit zyn uitmuntende /tukken , en die zelden voorkomen, waarom ik die

alhier nevens heb gevoegt: De Hr.GliSa tot Rotterdam, heeft een uitmuntendJuk

,

namentlyk een Kefeen, waar op verfcheide diergelykt ^egroe.t - Zulkeene u ook

te zien 'in 't Kabinet der Heeren Feitemaas tot Amfterdam : Tot deze behoort ook defoort

,

aamewezen op den zeiven plaat by N. 3 . een uitmuntendftuk ,
de Rozsdoubktgenaamt,

waar van de fe.WJ.Blaauw bezitter is , buiten welke heel weinige zyn bekent. Nu,

keeren wy ons weder tot den Schryver, die ons een noemt, doch geen afbeelding

reeft De o* foort, ü verbeeldt op den plaat XLVII.ty letter* , en is by ons bekent met
&
den naam van Paarlemoer- Schulp: een van deze heb ,k,n 't Kabinet van de Hr.Dr.

d' Aquet gezien, omtrent een hout voet groot ovcr't krms ,
een heel ongemeenJuk;

waar van een 2*foort , word aangewezen by letter G. De^foort by letter H, ver-

beeldt word een Poolfche Hamer, ook wel om zyn gedaante een Indiaanfche Kris,

^/^wO^WKruis-Doublct, genaamt ;
zywaareneertydshooggewuardeert : Ik ben

berin dat zeker Heer eertyds hondert dukatons voor een betaalde, om die als een won-

der (dewyl dezelve een recht kruis verbeelde, en waar aan eenigefchyu van een lichaam

zich vertoonde) aan de toen zynde Fans tevereeren-, dochhaar zeldzaamheitun-i ver-

vallen, door dien men nu weet, dat het eengefiacht ts. De 1 1^foort, u verbeeldt by

letterl, vandenSchryverWmkdhzzk,
dochbyonsVcnuskha^-DoubM^enoemt; zy

zyn ook heel zeldzaam. De 12*foort , by lettert, de gedraaide Oefier, word by ons

de kromme Noachs-Ark, geheeten. De 13*foort, by letterh- en dej^byletterM,

door den fchryver , de Myter genaamt om zyn gedaante. Van de 15* en 16*foorlen

ontbreeket de afbeeldingen : waarom wy den plaats vullen met eenhee ongemeem
?
Schulp

,

aamewezen byN.i. 'Dus verre denfehryver nagevolgt zynde hebben wy nodiggeacht

noch eenize/doch heel ongemeene foorten, die wel op andere plaatzen te voren behoor-

den mgevoegt te zyn, hier te laaten volgen- door d,e„ wy die eerft na tfrukken-

van de voorgaande hebben bekoomen. In 't XXVIII. Booftdee op den^Ul. plaat by

letter*, is een foort van Venus-Schulp , verbeeldt, ziedenp/aatXLVm. byK.^een

andere Deze ü de rechte Venus-Schulp met Haair. En by N. f.
de gerimpelde oude

Wvfs-Schulp, deze is heel ongemeen. En by N.6.de geribde Venus-Doublet ,
cenjlnk

heel zeldzaam, om dat d,e zelden gepaart , en altoos befchadigt voorkomen Onderdo

Bontemanxels, in't XXXI. Hooftdeel befchreven, behooren ookde Koraal-Doublé ten

,

verbeeldt op den voornoemdenplaat by N . 7. alwaar dezelve op zyn-eenezydeis afgetekent,

neribt, en gevoorent; doch zyn andere zyde word vertoont by N.8. alwaar hy op
1
zyn

ribben eenige knobbels heeft , gelykende naar koraaien , zoodanig zyn zy meeft :
Doch de Hr

Secrct Blaauw bezit eenen heel ongemeen grootenen zonder knobbels ,
diergelykemynoch

noit is voorgekomen; Zy ü bruinrood met grauwachtig w.t gemengelt : Doch Juffer

Oortmans bezit eenen , die heelfchoon Citroengeel is, met witte vlammen-., die ookde

eemzfle onder de Liefhebbers bekent is. Onder de Nagel-Schulpen, in t^S\\\.Hooft-

deel befchreven, behoort ook die verbeeldt is op den zeiven plaat byN.c,. dewelke uit-

muntend en heel zeldzaam is : Waar by wy noch voegen een andere du-ons noitgepaart,

als deze, is voorgekomen, aangewezen by N. 10. en die de dubbelde Zotskap-Schulp,

word genaamt. Doch N.11. ,s d afbeelding van een Schulp, die voor geene behoeft

te wiens eenJuk volmaakt fchoon, zoo van gedaante , koleur, alsfcherpe tekening

beruflende in 't uitmuntende Kabinet der Heeren gebroeders de*'eitemaas: waarmede de

befchryving en d' afbeeldingen der Schulpen worden geetndigt

.

AANHANGZEL.
^Alzoo ons na 't afdrukken der befchryving van de Hoornen, eenige zyn ter

hand gekomen, die om haar zeldzaamheid niet te bekomen, ja nauwlyks te

zien zyn, zoo heb ik nodiggeacht dezelve hier achter aan te voegen, en oj>

den zelve,, plaat XLIX. noch eenige te verbeelden, die de Schryver heeft

voorby gegaan, veel ligt, om dat die zyn Ed. met zyn voorgekomen of on-

trent dat geweft niet vallen: Zy behooren voor 't meefte gedeelte onder dien

foort, welke» de Schryver int XIX. Hooftdeel, Buccinum ,
noemt; waarm

J ' * paneen







RARITEIT-KAMER. II Boek. t6i

een vertoont word, die de Wenteltrap genaamt word s doch door ons in d Amu
tekening maar voor een byfoortgehouden > waar van de rechte u hier op den XLIX

.

plaat by letter A, word verbeeldt : Hyismaarfchoonwitvankoleur, doch won-

derlyk van maakzel , en niet wel zoodaanig te verbeelden , als hy in der daad is ;

zyn Jlakke kring is los , en vermindert van 't hoofd tot den ftaert in dikte
,
ge-

lyk de meefte Hoornen i doch is niet aan een gevoegt , dan door dwarfe banden

,

die over dezelve evenwydig , doch verminderende , heen kopen : Hy is hol van

/pil, zoo dat men boven by zyn hoofd tot aan denflaert door den zeiven heen zien

kan; 't geen my buiten dezen noch maar in een, doch minderfoort van Hoornen
,

is voorgekomen : De bezitters van dezelve zyn de groot Hartog van Tofcanen
&c. en de Heer la Faillie, Hooftofficier der Stad 'Delft, buiten welke noch

maar een , die elders in Engeland is
, ( en gekoomen uit het l\abinet van den

konflryken fchilder Ovens) bekent is - Haar waarde is daar uit afte neemen , dat

de overheden Volkartlz 500 guldens voor dezelve heeftgeweigert. 'Die afgcbeeldt

is by letter B, is een , waarvangeen wedergaa bekent is; dienwy, om zyn wit-

te ronde oogjes op een bruinen bandgrond , de gebande Argus oogen , noemen.

Die afgetekent zyn by C, D, en E, zyn verfcheiden foorten , alle wit met ka-

ftanje bruine vlakken , mede heel ongemeen , en inzonderheit die by letter E , waar
van mede weinige bekent zyn. Die afgetekent is by letter ~F , wora'geuoemt de om-
gewonde Hoorn , om dat op een grauwwitten grond een bruine draad legt

,

evenwydig van boven tot beueden , als of die door konft daar omgewonden was.

En die verbeeldt is by ietter G ,
rfegevoorndePlek-hoorn. Die by letter H , de

gebande Achaat-hoorn : van welke meerderfoorten zyn ; zommige bruin j an-

dere wat lichter gevlakt. Die aangewezen is by letter I , is een ongemeenefoort

van Olykoek-hoorn , doch grauwachtig wit van koleur. Die by letter K, de ge-
bande Knobbel-hoorn. Die by letter L , is een andere getakte Switzers-broek

;

waar van op den voorgaanden plaat XXIV. by letter A , een is aangewezen ;

t^Andere noemen hem den Morgenftar , na zeker oorlogs gereetfehap , om zyn
fcherpe punten : Hy is by d' oude liefhebbers bekent met de benaming van de bon-
te Takhoorn. En de laatfte by den letter M, word de Franiche Hoornge-
naamt j waar van ik de reden niet weet , noch heb konnen bekomen. JVy zouden

noch veel meerder foorten hier by konnen voegen , die door den Schryver niet zyn
aangehaalt , doch om dat het boek de benaming heeft van d' Amboinlchen Ra-
riteitkamer, zoo zoude den Schryver van deze te kortgedaan worden , met daar
van een a/gemeenen befchryving der Hoornen en Schulpen te maaken ; alzoo dit

het oogmerk van zyn Eed. niet is geweeft : Echter hebben wy niet konnen nalaa-

ten eenige van de voornaamfle hier by te voegen , als dienende tot verlichting der

onkundige.

XXXVIII. HOOFTDEEL.

Verdeeling van Zeejlekken en Schulpen ^VPlinius.

T\ £i"» 't IX - B°ek, Hoofdfluk 33. heeft zich onderftaan al dat Zee-goet- Dev„.
^
e

'

'
c we"c hy met een gemeene naam Concha noemt , en in zyn tyd in den

JL Middellandfchen zee bekent was , in 3 3 veranderingen af te deilen j dewelke <»TJ,tl-

ik hier na malkander zetten en aanwyzen zal , hoe dezelve paffen op de Hoorn- f'"'

tjes en Schulpen in dit Boek befclireven, als volgt:

X 1. Con-
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i. Conchaplana, zyn alle platte en effene Schulpen » gelyk «jmmige V*0t/U*, en

platte Oefters.

i. Cpncava, dewelke gebult en hol is, gelyk de TeBunculi , caOpeum echmatum.

j. Longa, langwerpige, gelyk de Solenes.

4. Lunata, halfrond als een halve maan. Chama Squammata.

f.
In orbem circumaBa , recht rond als een fchijf, als een foot6.ê van Chama litte-

rata , en Tafelbordjes.

6. Dimidio orbe cafa , als van een halve maan een (tuk afgefneden is , gelyk deCha-

mapiata, quadrata, cn?eS<» virgineus.

7. In dorjnm elata , bultig, Tygerstongen , en TcBuncnks granofus , onder de

Hoorntjes alle deCafides.

8. Lavis, glad, als Chama Uvfr.i Torcellan.e.

9. Rngata , Chama afpera.

10. Dentieulata, wiens kanten getandt ofgekartelt zyn , gelyk alle foortcn van Cha-

ma afpera.

11. Striata, dewelke ribben heeft van 't hoofd na de kanten ftrekkende , Chama

piata en TeBines.

1 2. Vertice mtiricatim intorto , dewelke in een tuit toeloopen , en fteekcls daaraan

hebben, als Tfriidopnrpura , Turbo caudatus , & Voluta aculeata.

1 3. Margine in mncronem emijfo , wiens randen met takkenen hoornen uitloopen,

als TentadaByli en HeptadaByli.

14. Margine foris ejfufo , wiens rand uitwaarts omgebogen is , gelyk de Caffides ma-

jores.

if. Margine intiis replicato, wiens randen innewaarts gebogen zyn , gelyk alle Tor-

ceüame. vi\ A .aatj^'"' .
A» , mQ0fl-/i°.XMmO y

16. DipnBione -virgulata, dewelke met ftreepjes of kentekenen geteikent is , als

Letterhoorntjes en Letterfchulpen.

1 7. 'DipnBione crinita , met fyne ftreepjes als haairttes gefchildert, fyne Letter-

fchulpen en Arabifche Hoorntjes.

18. Dift. crifpa, die verwarde fchilderijcn hebben, Arabifche Letterhoorntjes.

1$. Undata canalicidatim , dewelke groote plooijen heeft , op en neergaande als

Zeebaaren. Concha fquammata.

20. Undata peBinatim , wiens fchaalen geftreept zyn als kammen ; alle TeBines,

gelyk de zoo genaamde Aardbeziën.

ii. Undata imbrUatim , wiens fchaalen gekartelt zyn op de plooijen , in manier

als de dakpannen leggen.

22. Cancellatim reticulata , ruitswys gedraait , onder de Chama de Tygerstongen

cn Wafclyfer.

2;. Expanfa in obliquum , die een uitlopenden hoek maakt , Teilen virgineus en

Tellina, .

2 +. Expanfa in reBum , die voor uitgebreidt is , gelyk de Oefters , en de Bia kris.

2 f. Denfata , kort gedrongen , gelyk de Pimpeltjes.

26. 'PorreBa, lang uitgerekt, Spillen en Babylonifche torens.

27. Sinuata, bochtig. Bia kris.

28. Brevi nodo ligata , die kort en rond zyn , als Alykruiken.

29. Toto latere connexa, die aan den eenen zyde niet open gaan , Solenes-, Tellina,

en Tinna.

30. Ad plaufum aperta , als men daar op klopt opengaande.

ju Ad buccinam recurva , zoo krom, dat ze toteenTrompetdient, Tritonshoorn.

32. Navigans & Veiificans, Venerea feve Nerita. Nautilus.

33. Saliens ex aquis, ér feipfam Carinans. TeBines.

XXXIX.
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XXXIX. HOOFTDEEL.
Hoe men de Hoorntjes vergaderen en fchoon maken &al.

Nze Landslieden en Vrienden in 't Vaderland zyn meerendecls in dat ge- Hak»

voelen , dat men de Hoorntjes en Rariteiten zoo fchoon en zuiver op ftrand Sjw
vind > of zoodanig uit den zee haalt , eelyk men ze hunlieden toe- mr 'v"*

j J l i , zamelt»
zend, en dat t by gevolg geen andere moeite koft als maar het opraapen : imndc

Het was bykans niet waardig dit mifverftand wydlopig te wederleggen ; indien het niet ffS"
nodig was , ons die in India, wooncn van dat quaad vermoeden te zuiveren , als ofhet f-
onbeleeftheid of onbillikheid was , als wy de Vrienden zomtyds hun verzoek en zinlyk-

heid niet konnen voldoen : Wcshalven ik aanwyzen moet, wat tyd en moeite zy ko-

ften , als men een ftel van Rariteiten by malkjnder wil krygen , my , doch zonder

roem , redelyke kenniflc daar van toefchryvende , als dewelke in myne ledige uuren

vry wat werks daar van gemaakt hcD. Ik verklaar dan , dat ik over een Kabinet van "Wwni
omtrent 3 de foorten , alleenlyk in Hoorntjes en Schulpen beftaande, dewelke in de ^Styblm
Amboinfche geweften gevonden worden, by de 18 jaaren vergadert heb, en dat daar ^W1"',

onder veele loorten waaren , waar van ik maar een ftuk gehad heb , welke alle in 't *» KW
jaar 1682. op het aanhouden van ecnige Vrienden , aan dewelke ik verplicht was, ge- gtmHaf
zonden zyn aan zyn Hoogheit Cofmus den III. groot Hartoe van Tofcanen.

B t 1 ' j 1 1. Tofcaiten.

Behalven den langen tyd, die daar toe vereifcht word, zal ik hier ook aanwyzen, Wat

wat moeite en verdriet men uitflaan moet om dezelve fchoon te maaken , en eenig aan- ™Z''],om

zien te geeven : Ik wil gaarn bekennen, dat ik ze by andere Liefhebbers alzoo fchoon <*»'*"»

gezien heb, maar veel weiniger foorten ; en die den navolgenden moeite niet wil ont- eifém
zien , en zyn werk daar van maaken , daar toe beter gelegentheid hebbende dan ik,

zal ze buiten twyffel alzoo fchoon , enveel, ook in veel korter tyd, by malkander kon-

nen krygen , dan ik gedaan heb.

1 . Voor eerft ftaat te weeten , dat alle Hoorntjes , die men hier en daar op den ftrand

vind, meeft dood, gebroken en gefcheurt zyn : Dood noemen wy zoodaanige Hoorn- Mtxtm

tjes , niet daar het Beeft uit verrot of geftorven is , maar die haaren natuurlyken glans 'J!g£%£
en koleur verlooren hebben ; want al 't geene men tot een Rariteit bewaaren wil , moet ww-

men varfch uit den zee haaien , daar het levende Dier noch in is.

2 . Men vind niet allerlei Hoorntjes op alle ftranden , maar een ieder heeft zynen by- En nuefi

zonderen ftrand en Eiland, daar men ze moet laaten opzoeken , gelykin dit Boek byalle

foorten aangetekent ftaat; doch daar zyn zommige, die geen byzonderen ftrand heb-

ben, maar die men by geval in den open zee vind , gelyk de Nautilus major en mi-

nor.

3. Het opzoeken van de Hoorntjes gefchied meeft by nacht, zoo wel by nieuwe, Bymcbt.

als by volle maan : Het moet laag water, of aan 't wafien zyn , wanneer de Hoorntjes

zich buiten 't zand begeeven : By donkere nachten moet het met toortzen gefchieden

,

op dat men van zich zien mag.

4. Haar befte tyd zyn de twee eerfte regen-maanden , dewelke in Ambon zyn Majus Enindcn

en Junius tot in Julius ; maar als het regenweêr te lang aanhoud, zoo verbergen r

ze haar weder in 't zand, als mede in de heetc maanden ; doch by volle maan komen
ze als dan voor den dach.

f. Vlakke zandftranden hebben meeft Schulpen en kleine Turbines, maar andere marde

Hoorntjes, inzonderheit de getakte, moet men tuflèhen de klippen zoeken, döch.daar

het land geen ftcilen wal maakt, want aan den fteilte kan men niet zoeken. geuhegt-
vonden

X 2 tf.Ditw''»'

volle
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Swnn- 6. Dit zoeken op klippigc ftranden heeft zoo wel zyn verdriet en fvaarigheid , als

r

dfi!«'top- dc vlakke zandftrand , want op deze heeft men geduurig te. vreelèn den grooten Zee*
Xüek"

, moordenaar, den Kaiman ; zyn 'er dan eenige moeraffige kuiltjes, daar men door moet,
van dezel- * *~

\ r rr \

vevoor- daar trapt men zeer ligt op de fcherpe Zee-egels or Zee-appels, en op den veny-
koamc.

njg£n yjjj.jj jcan $Wangi. De klippige ftranden worden wel niet bezocht van den Kai-

man, maar daar bezeert men de voeten zeer ligt aan de fcherpe koraalfteenen , welke

En waar quetzuuren zeer ligt quaadaardig worden door de fchilfferen en den brandigen zee-

'kl'a"r flym > die over a' aan ^e klippen hangt; zoo moet men ook handen en voeten wach-

hcefite ten voor den Echinus fedoftts , in 't Maleitfch , Boelu babi genzzmt , wiens lange pylen
,

wachten.
a ] s fy-ne naalden 3 op 't minfte aanraken , iemand in den huid blyven fteeken , en groo-

ten pyn vcroorzaaken , gelyk boven in 't voorgaande Boek gezegt is.

Wat min 7. Eenige nu vergadert hebbende, zoo moet men dezelve twee daagenin een kuip

'móet dam. met zeewater zetten, op dat men ze op zyn gemak kan verdeden.

Jianmer- 8. Tot een gemeene waarfchouwinge dient , dat alle gladde, en glimmende Hoorn-

tnni°7e tjes , zoo lang het Dier noch daar in is , in geen zoet water , regen , noch zon , moeten
gladde,

gelegt worden; want daardoor verliezen zehaaren glans, veranderen haar koleur, en wor-

den doodfeh , 't welk met geen konft te verhelpen is ; men moet ze ook niet op malkan-

der leggen , dat het doode bloed van de eene d' andere raake , want daar door bederven ze.

Getakt!, 51. Daarentegen alle ruige , geribde , en getakte Hoorntjes, die van natuur geen glans

hebben, konnen dit alles beter verdraagen, zelfs 'tkooken in zeewater, als men ze

in heet water effen zoo lang laat leggen , dat het Beeft derft.

Enande- 10. Uit allerhande Hoorntjes moet men zyn beft doen , ten cerften zoo veel vlecfcli

^aar un- tc haaien, als mogelyk is, op dat het overige zoo veel eerder uitrotten kan;

aeemen aan zommige gefchied dit met uitfnyden , als men ze wechlegt en wacht , tot dat

nij'A. het Dier een ftuk weegs daar uit kruipt , en dan vaerdig met een fcherp mes daar ach-

ter is, gelyk men handelt met den Aurisgigantum, Murex ramofus , BuccinaTritonis >

Harpa, &c. op andere moet men zout , azyn ofeenig fcherp goed gieten , zonderden

fchaal veel te raaken , want hoe fchielykcr het Dier fterfc , hoe minder de fchaal van

haar glans verheft.

Waarvan 11. Maar de Torcellana , Volutes, ó-Strombi, dewelke een nauwen mond hebben

,

ccllanse
^an men °P ^en voorfchreeven manier niet handelen ; die moet men dan aan een

en de Vo- fchaduwachtigen plaats leggen, van zon en regen bevrydt; daar de zwarte mieren

den moe- haar konnen uiteeten , altyd met den mond neerwaarts zettende , op dat het doode
tenieban- y , kan uitlopen , 't welk niet zonder verdriet en ftank toegaat.

11

'Én an-
1 1 • Andere leggen de Hoornen uit malkander gebreidt op een parparre of roofter-

dere ma- werk van latten gemaakt, en ftooken daar onder een fmeulend vuur, wanneer het

Dier door den rook fterft en inkrimpt, daar zy dan ten minften 2 of 3 weeken op-

leggen; maar in 't zand te begraaven is niet raadzaam, om dat veele Hoorntjes daar

door doodfeh worden.

En boe I 3 • Als het Dier nu uitgerot of verdroogt is, zoo mag men ze eerft in varfch wa-

"d'rZZr ter een nacht leggen, te weeten de gladde, en daar een glans by is, want die moet

mede moet nlen ftraks des anderen daags uitfpoelen , en , zoo 't nodig is , met een lap van grof

linnen en fyn zand overwryven j maar de ruige en getakte moet men eenige weeken

in regen en zon leggen , waar door het zeegruis en andere mofchachtigheid afwykt

,

't welk men daar na te gemakkelyker afwryven of afborftelen kan.

Ookon- 14. Zeegruis, Saljilago marina, noemen wy dien kal kachtigen en hardenfubftantie,

TérLtte. z0° wit, als rood , die zich aan den fchaal zet, zomtyds met kleine korrels, zom-

tyds met groote plekken: Aan gladde Hoorntjes kan men ze meeftaffchuurenmetfyn

zand of graflinnen: Aan de getakte moet men het meteen penne-mesaffchrabben , en

wat
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wat hier door niet afgaan wil , moet men met flerk water beflryken » en dan wederom

fchuuren of fchrabben.

IJ. Ieder zy gewaarfchouwt, het gemeen praatje met na te volgen , dat men alle Waar*

Hoorntjes, die met zeegruis befmet zyn , ichoon kan krygen met het leggen inazyn

,

of gooren ryft, 'twelk de gewiile dood voor alle gladde Hoorntjes is.

16. Maar den Nautilus major , dien men tot drinkbekers wil maaken , ofhet Reu- M°" w«f

fen-oor, waar van men het paarlemoer hebben wil, pleegt men te weeken in azyn, mleru'

gooren ryft, of wyngaard-loof, om 'er den buitenftrn huid af te krygen > gclyk bo- ^etitm
"

ven in 't Hooftdeel van den Nautilus gezegt is, waar by men opletten moet , dat men >»'"

de Hoornen ettelyke reifen uitneemen moet , en aan de hoeken , daar zy de dikfte

korften hebben , zoo veel aflchuuren , als men kan ; daar na afgedroogt weder in

azyn leggen, wel toeziende, dat men met geen vette of zwectige handen in den azyn

koomc.

17. DeVolutie, Krabben, en Pauskroonen zyn met een vel bekleedt, alszeuitzce H"

koomenj zommige met een dik wolachtig vel, 'twelk zich ten allen tyden laat af- Xmié"*
fchuuren; maar zommige met een dun velleken , 'twelk daar zeer valf. aanhangt, en JJufe,**

aan de gedroogde niet wel afwil, weshalven het nodig is, dat men het zelve aan de

varfche ten eerften affchrabt ; doch het velleken , dat den Tfaido-purpura bekleed , moet

men daar aan laaten, dewyl 't zelve geen mifmaaktheid geeft.

18. De borftels, die men hier toe gebruikt, maakt men v;r. ^umuiq, zynde de Hte-wir

zwarte haairen van den Zaguers-boom , tot dit werk becjMamer dan verkens borftels : tt'Let
Men moet daar van verfcheide borflels maaken , groove en fyne , dikke en dunne. gfinuien.

19. Als men de fchoongemaakte Hoorntjes droogt, moet men ze by nacht wel be- Opmer-

waaren voor de Cumans of kleine Krabbetjes , welke gauwdieven 's nachts de Hoorntjes t!S$Zi-
fteelen , die zy voor hun lyf bequaam achten , in der zeiver plaats voot u de oude s,

j
D
'J""'

gebrokene huifen laaiende : Doch deze dieven moeten het zomtyds met den dood be- Hoorntjes

zuuren, te weeten, als zy in een huis kruipen, dat getakt ofgeftaert is , waar mede zy t'o'ol'lm"

hier of daar hangen blyven ; als men ze uit de fchaalen wil jaagen , moet men aan i'~

't achterfte een kooltje vuur of brandende lont houden , en hun het gat warm maaken , Middel

zoo beginnen ze het hoofd uit te fteeken , 't welk men dan vaardig vatten en uittrek- °™eae"r'tè'

ken moet; anders, zoo het een Hoorn is, dat geen grooten glans heeft, zoo legt «"«'*»-

men ze een nacht in varich water, en dekt ze toe, totdat ze verfmooren , want zom-
mige hangen zoo vaft aan haare fchaalen, zynde mifTchien daar in gegroeit, dat ze

haar liever laaten verbranden , dan dat zy uit haare huifen zouden wyken.

20. Torcellante , Strombi > Harpen, Cylindri-, zyn van natuur fchoon en glad , be- Welkt

hoeven geen fchoonmaaken , maar die uit den zee doodfeh koomen, konnen niet
Hm"""

herflelt worden , die men dan wechfmyt. f£m,
manken

2 1. Zoo zyn ook de Hoornen het fchoonmaaken niet waardig, die met het witte b'h"~

kalkachtige zeegruis zoodaanig bezet zyn, dat het zelve gaten in den fchaal gevre-
'

'

ten heeft.

22. Hoorntjes, wiens randen oftakken een weinig gefcheurt of gebroken zyn , moet Dege-

men verhelpen en effen maaken met een grooven vyl , of met het flypen tegen een rui- fj^
1

gen fteen. komen
weder

23. Op gladde Hoorntjes moet men niet veel met het fterk water arbeiden , behal- «**gevyH

ven op den Buccina Tritonis , dien mag men wel met een flap fterkwatertje, gelyk meelt Tot wel-

hier in Indien valt , overftryken, 't welk de verwen verheft.
geeTjïerk

24.. De fchoongemaakte en gedroogde Hoorntjes moet men lang, doch niet z^i^ltge-
hard, met een ruig lapje wryven , tot dat ze warm worden , 'twelk haar glad maakt, irmfm.

. . , _ Hoe me»
en de koleuren verheft. gimfii

X j 2 f. Al-
"**""
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Alle paarlemoerachtige Hoornen , die buiten eenen ruigen fchaal hebben , moet

men een nacht in eenen lauwen , doch fterken loog weeken , 't welk de koleuren en

plekken mooi voor den dach doet komen.

H«e mm 2 6 . Met de Schulpen behoeft men zoo veel moeite niet,men legt ze op 't droog zoo lang

de Seint-
jleen

;

tot j at ze gaapen > dan moet men met een fcherp mes den Tendo fnedig in ftuk-

£1/™». ken fnyden , waar door ze belet worden den fchaal weder te fluiten > en als dan kan

men met gemak het vleefch daar uitneemen.

Waamee- 27. Nagelfchulpen , Jacobfchulpen , cn alle die van buiten ruig'zyn , als het vlccfch

m'"1 ""'
daar uit is , moet men in varfch water , of in den regen leggen > tot dat de aankle-

ge ScU- vende vuiligheid 'er afweekt, en daar na moet men ze fterk borftelen : De gebroke-

ne Nagels moet men met een vyl of fteen rond vylen.

Ee»twee- 28. De Hartjes en witte Aardbeziën moet men een etmaal of meer in varfch water

ds J°or'- weeken , zoo kan men het vleefch daar uit flingeren , achter met den vinger haar vafl:

houdende, dat de fchaal niet van malkander breekt j daar na moet men ze in regen

en zon bleeken, en ten laatften zachtjes borftelen.

Eender- 2<>. Zommige Hoorntjes of Schulpen zyn van buiten met korte borftels of haairtjes

*" bezet , gelyk de gedroogde pecren , Aurü hirfuta. , Buccinum filofum , en Tellina

faxatilü: Deze laat men weeken met haare borftels, zoo die noch vaft daar aan zyn,

wordende flechts maar in den regen gelegt, en zachtjes geborftelt.

Eenvier- 3 o. Eenige dunfchaalige Schulpen , inzonderheit de Vinn£ , en de Swaluwtjes moet

*" men geenzins in den zon droogen, maar in den lucht,' want door den Zon fcheurcn

haare kanten.

H« men JI. De fchoongemaakte Hoorntjes , die men wechzenden wil , dienen niet met kat-

d
Me°nom toen °f diergelyke warme ftoffe ingepakt te worden , om dat door dit broeijen haar

tevtneT koleur verbleekt, maar het moet gefchieden met fyne kiftemaakers krullen , en Chi-

neefch of ander week papier : Het doornachtig goed , of dat fyne nagels , maar gee-

ne zonderlinge koleuren , heeft , mag men in kattoen bewaaren :
Die men in 't huis voor

zich zelfs behoud, mag men maar bloot over malkander leggen.

Kotml„ 32. Zommige Liefhebbers hebben in gebruik, dat zy om het tweede of darde jaar

d'-'lv' de Rariteiten eens te drinken geeven , 't welk gefchied , als men ze een etmaal in zee-

tZ, water legt, daar na met varfch water uitfpoelt en weder droogt , want het fchynt,

dat hier door de koleuren wat levendig worden , als komende weder in haar element j

immers zoo 't niet veel helpt, zoo fchaadt het ook niet.

En waar 32. Zommige Hoorntjes hebben dien natuur , inzonderheit de Nautilus major en Buc-

tuleïu» cina Tritonis, dat ze by langduurige regen-maanden in den kamer leggende zwecten,

'

zoo dat 'er droppels water opftaan, daar men op moet letten om naarftig af te droo-

gen, op dat ze het omleggende goedje niet bederven.

EINDE VAN 'T TWEEDE BOEK.

BE-
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BESCHRYVING EN VERDEELING

Der

AMBOINSC HE
HOORNEN en SCHULPEN,

Door den Heer SIPMAN, Doftor
in de Medicynen , enz , enz.

AMBOINSCHE RARITEIT - KAMER , beftaande

in verfcheiden foorten van Hoorntjes en Schulp-

jes , in 't Latyn , Oftracoderma , ofSclerofirea genaamt

,

in 't Nederduitfch, Harde Schaalviffchen , dezelve

verdeelende in drie Hoofd-foorten of Clajfes.

HET EERSTE GESLACHT

Van de Eenfcbaalige ofgedraaide Hoorntjes , Dan binnen

paarlemoerachtig blinkende.

NAutilus major five craflas. Mal. Bia papeda > word gevonden in alle Moluk-

kifche Eilanden : ByTlinim, Nautilus Tompilon, en Nauplius genaamt.

2. Nautilus tennis major. Maleitfch , Bia gorita. Neêrduitfch , Doek-
huyven. Amb. Kika fVawutia. Deze is wit van koleur met eenen nauwen mond , van de

Inlanders niet wel te bekomen , om dat hunne vrouwen zulke op de handen draagen >

als zy op haare Feeftdaagen het Lego , lego danzen. Een klcinder flach hier van > in

den Amboinfchen Inham gemeen, is ook wit, maar heeft eenen wyden mond.

3 .
Cornu Hammonis. Neêrduitfch , Pofthoorntjes , worden , hoewel qualyk , gehou-

den voor een Schepfel van den Nautilus major; deze aan de klippen hangende, en
door een fterken Noorden-wind de zee ontftelt zynde , koomen van de klippen ge-

flaagen aan ftrand dryven. Amb. Tay manufamal , dat is, Mceuwen-drek.

4. Carina holothuriorum. Neêrduitfch , Qualleboorjes. Zyn enkel van fchaal , be-

neden blauwachtig; het Dier, dezen Carina bewoonende, is een flach vanQuallen,

overeind (taande als een lid van een Vinger; wanneer zy in zee dryven , zynzefchoon
en klaar als een kriftalletje , met een blauwen glans een aangenaamen weérfchyn van zich

geevende , beftaande uit enkel flym , en met een huideken omgeeven ; men mag ze on-

der de Neritie rekenen, dewelke men vind in den Middel andfehen zee, van hun (wem-

men zoo genaamt: Men vind ze weinig omtrent Boero en Manipa, en hebben der-

halven geen Inlandfchen Naam.

HET

i-
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HET TWEEDE HOOFDGESLACHT

Behelfi ^oodaanige , die den gedaante -van een gemeenen Alyhrmk

hebben, mede paarlemoerachtig blinkende.

Ochlea lunaris major, Auris gigantum. Malcitfch , Matta Ooclan bczaarol

Matta Lemboe , is van bekende fatzoen
;
zy word wegens haaren wyden mond

,

Reuzen-ooren j en van haaren grooten ronden dekzel , Matta boelati, dans,

Maands-oog genaamt : Haar dekzel is een mbitieus marinus.

2. Cochlea lunaris minor, heeft +foorten: i. Cochlea fukata nigra. Mal. Krang

M«, om dat ze eigentlyk verbeeld een klein Mammetje , zy heeft een zwarten fchaal

,

overdwars diep gevoorent, en ruig, als of zefchubachtig was ,
met weinige fpaanfch-

groene plekken, van binnen paarlemoerachtig. 2. Bia pethola, Naffau, waar van drie

foorten van vcrfcheiden koleuren zyn. 3- Cochka lunaris afpera, heeft van binnen

geel paarlemoer, waarom zy vuurige Oven genaamt word : Een klemder foort hiervan

heeft wit paarlemoer, van buiten fteekeliger. ^.Cochlea lunaris minima, is van bui-

ten nergens gevoorent, licht kaftanjebruin , niet grooter als een nagel van een vin-

ger, van binnen is ze geel met weinig paarlemoer. De tweede ioort valt meeft in de

üliaflers.

3. Cochlea Lanciniata. Neêrduitfch, Lobbetjes.

4. Cakar. Spooren. Deze zyn platte Alykruiken, dubbelde, en enkelde.
,

> Trochm. Dit zyn diergelyke Hoorntjes , den gedaante hebbende van een tol

,

waarmede de Jongens fpcelen , en is Trochus maculofus genaamt, zyis degrootfte van

allen, beneden glad met wit en rood vermengt, van boven met vcrlcheiden koleuren

gefchüdert als Hoender-veêren , of Turkfch papier.

6. Trochus gramlatas, is doorgaans met korreltjes bezet en hoogcr van dop ; zy

is bleekrood, en doodfeh van verwe.

7. Trochus longtviisfiveTapttanus, is bekent. Neêrduitfch, Lang-lcven. Een klein-

der foort hier van valt omtrent de Batoe Chabehoe 111 overvloet. Maleitfch, Bia Cu-

cuffan genaamt.

HET DERDE HOOFDGESLACHT

Van de Eenfchaalige begrypt die den gedaante van een kleine

Alykruik hebben. Cochlese valvatx. Malettf:h

,

Bia Tsjonkil genaamt.

VItellus. Neêrduitfch, Dooijer, deze is van koleur geel.

2. Vitellus Comprejfus , deze gelykt beft naar een leggenden Dooijer
,
want

zy is platter dan de volgende, leververwig van koleur, zonder fpikkels,

dc mond is langachdg fmal. ,

3* '
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3. Vitellus pallidtts , is wat grooter dan de eerfte , van koleur doodfchbleck , aan

den boven zyde is ze met diepe voorens doorplooit.

4. Is wit van koleur , en over den rugge zomtyds met 2 , zomtyds met j ryen

fwarte fpikkels : Bia carera.

f. Is van dc zelfde gedaante, over 't lyf donkergrauw of leververwig , met witte

banden langs de gieren.

6. Is kleinder dan alle voorgaande , ongefchildert , leververwig , doch aan den

mond is ze fwart , daarom noemt men ze Swartmondjes.

7. Albulat heeft een wyden mond, en is fpierwit : Een ander flach heeft aan den
.

mond een fwarten plek : Een ander flach is over 't geheele lyf Oranjegeel. Amb. IJji

falejfu > dat is , die meer vleefch hebben als zy bergen konnen.

8. Tennis , is dunner van fchaal en ronder , zommigc zyn fwart, zommige vaal

met witte flangerjes gefchildert.

9. Cothica > is het Swartmondje gelyk , aan de kanten van den mond een weinig

purperverwig , over 't lyf wit, vol vaale tekenen als of het Gothiiche letters waaren.

Bia faraffa kitsjil genaamt, tot onderfcheid van de groote, dewelke de Harp is.

1 o. Fluviatilis Jive rubella. Maleitfch , Bia mattacoit. Neêrduitfch > Roodoog ,

groeijende in zoete Rivieren.

Cochlea; Valvata; Striata; , zynde over 't lyfgeftreept.

1. Alpinat hier van zyn 3 foorten: De eerfte heeft een wyden mond, en een dik-

ken fchaal , die pas kennelyk geftreept is , maar met fwart aardig gefchildert , als of

het verwarde takkeboflehen waaren , gelyk men de Jlpes fchüdert : De tweede is die-

per geftreept, en vol fwarte flipjes, zoo dat ze fwart fchynt : De 3* heeft fpitze

fwarte bergen , die men Spitsbergjes noemt , deze is niet geftreept.

2. Valvata fectinda , Jive fafciata , is den voorigen gelyk , behalvendatzelangsde

gieren 2 of 3 roode banden heeft , zynde 't overige gefchildert als vooren : Zy worden

weinig gevonden , en meeft op Voeloron , daarom zy ook Poelerontjes genaamt worden.

3 . Valvata undulata , deze is wat ronder en bultiger dan de voorgaande , merke-

]yk geftreept, aan de kanten van den mond een weinig getandt , zynde gefchildert met

fwarte wratten , zommige ook met geele , genaamt Kamelotjes : De mond heeft niets

geels , maar is vuilwit.

4. Valvata grannlata , deze is wit van fchaal , maar doorgaans met ruige wratten

of korreltjes bezet , tuflehen de gieren voorens maakende , de mond is wyd met een

grauwachtig dekfel , tuflehen de wratten of knobbels ftaan eenige borftels, waar door

zy als met fwart gefpikkelt fchynen.

f. Valvata fulcata nigra ; deze is diep gevoorent met uitfteekende ronde ribben

,

fwart van fchaal, en mofchachtig, maar fchoon gemaakt zynde is ze mooi gefpikkelt

met witte ftreepjes.

Y 6 Val-
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6. Valvata fnlcata alba, is Ideinder en ronder dan de voorgaande , met een uit-

fteekcnden tip , wit van fchaal , of met een weinig rood gemengt , meeft zonder fchil-

dery; doch zommige hebben op den rugge fwarte ftipjes j de mond is nauw wegens

de tanden.

7. Valvata comfrejfa, deze is fchier niet dan mond, en van voren is ze breed,

en fchiclyk met fwarte gieren toelopende; zonder tip, en uit den ronden plat ge-

drukt ; de fchaal is buiten een weinig gevoorent met platte breede ribben , en daar tuf

ichen uit den fwarten en witten koleur gefchildcrt met ftreepen en plekjes.

8. Is lichtrood, of geel van koleur, effen van fchaal, maar verfiert met verfchei-

dene banden; deze is in den Amboinfchen Inham onbekent.

<>. Spinofa. Neèrduitfch, Riviertoorntjcs. Deze zyn doornachtige Alykruikjes, en

worden niet in den zee gevonden, in den grootte van een nagel van een duim , aard-

verwig van koleur, en boven met ftompe doornen bezet.

HET VIERDE HOOFDGESLACHT

Van de Eenfchaalige ,
begrypt die den gedaante hebben <van

Stormhoeden en gemeene Slekken , 'verdeelt in 4 Soorten.

i.Caffides Tuberofas. 2. Verrucofx.

3. Lseves. 4. Murices.

TUberofa Cornuta. Neèrduitfch , Gehoornde Stormhoed ofOfTekop , van zy-

ne hoornen, fvlaleitfch, Bia cabefette befaar. Amboinfch, Hubuffutha.

2. CaJJis rubra, roode Stormhoed. Deze heeft den rugge bezet met

ronde en niet hooge knobbels, tuffchen welke de fchaal met groeven verfiert is, fwart-

bruin en rofachtig gefchildert als veêren van een hoen; de mond is rood gelyk rood

vleefch met een dikken omgeworpenen lip: Men vind ze op de Eilanden Manij>a,

en Bonoa , hoewel zeer zelden.

3 . Tennata , heeft geen knobbels op den rugge , behalven aan den bovenden

gier; de mond heeft geen omgeworpen lip, maar eindigt met een enkel fchaal; de

buik is vaal, maar niet zoo rood; maar de rugge is ichoonder gefchildert gelyk het

Turkfche papier : Zy word gevonden op den Noordkuft van Keram.

4. Afpera, fteekelige Kasketten. Deze zyn niet veel grooter dan een ei, over

'tgeheele lyf donkergrauw en bezet met veele fterke knobbeltjes, die ftompe door-

nen gelyken, zynde de fteekelige tanden mede aan den voluta te zien, dewelke wat

uirgepuilt zyn: Achter hebben zy geen gekrulden ftaert, maar een beginfel daar van

,

de mond heeft geen opgeworpen lip, en is een weinig getandt; de zyde daar tegen

over is glad en lichtgeel : Deze foorte is in Amboina weinig te vinden.

Venucofa ,
Pimpeltjes.

f, Verrucofa Ceramica, is de grootfte van dit gedacht met een uitfteekend hoofd

gelyk een turbo, 't overige van den fchaal als een Mttrex, heeft 7 knobbels.

6. Is
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6. Is als een Hoender-ei , aan de gieren 8 knobbels in een omloop hebbende , zy is

breeder en ftomper dan de voorgaande.

7. Heeft een platter hoofd , van buiten wit en krytachtig , met (lompe knobbels

,

aan den mond is ze wit met een weinig geel of paars gemengt :
Deze valt op Banda.

8. Wydmondig Pimpeltje , is by na niets dan mond , van buiten met fwart en wit

gemengde ftreepen ; deze is bekent.

9. Kleine Geelmonders , zyn niet grooter dan een hazelnoot) met een nauwen

mond, daar aan men geele plekken ziet, op den fchaal is zy krytachtig, daarfwarte

knobbels uitfteeken als llompe doornen.

10. Haairige Oorer. , Buccinam filoftm , komen de Buccina nader, het lyf is hoog en

bultig geribt , cn met ronde knobbels , en overal doch meeft op den rugge met ftonï-

pe borftels als haairen bezet, die daar vaft aan blyven, al worden ze gedroogt, doch

aan de oude verhelen ze allenkskens; de mond is glad en blinkende: Deze worden

weinig gevonden.

1 1 . Hebben ook den gedaante van een Bnccinum , uit den ronden wat gedrukt

,

met een kant aan de eene zyde, op den rugge geftreept of gevoorent , met korte doch

fteckende puekeltjes bezet, gelyk de rugge van een padde, en zyn van koleur vaal.

n. Ranula, is fchier van dezelve gedaante, doch korter van fchaal , achteruit

met een korten ftaert , die een weinig opwaarts kromt, de rug is mede geknobbclt , doch

niet fteekelig.

1 5 . Knoddekens , zyn een gemengde fatzoen van Bucchium en Cochlea , hoog van

fchaal met uitfteekende ronde knobbeltjes , vaal van koleur, en zonder ftaert.

14. Groote Wydmonders. Bia moele bezaar. Deze beftaan uit een cnkelde mond ,

waar van noch een kleinder foorte bekent Ritdolphus.

1 f. CaJJis cinerea Uvis , grauwe Kasketten.

16. Areola, Beddekens, is een diergclyke Kasket , glad van fchaal , cn met groote

breede vierkante plekken getekent , taneit van koleur.

17. Zyn mede rond , en kort van buik , en lip, wyd van mond, en dun van

fchaal : De eene foorte komt met de Beddekens overeen : De andere foorte is wat groo-

ter, merkelyk gevoorent, en bleekgeel van koleur , ofeenpaarig vaal.

18. Fimbriata ftriata, geftreepte Zoomtjes , zyn kleine langwerpige Kasketten,

zoo genaamt, om dat ze aan den mond een breeden zoom hebben, met fwarte plek-

ken getekent, op den rugge geplooit, glad lichtbruin of taneit : Men vind van deze

ook heel witte, of een weinig met ros gemengt, dewelke raar zyn.

19. Fimbriata Uvis, deze is zonder plooijen , met bruine flangetjes getekent:

Noch een foorte hier van is met bruine flipjes in een rye in plaats van flangetjes.

20. Murex. Bia oenam. Deze is bekent , de dckfel daar van is een onyx , en word

Blatta byzantia genaamt, van een Stad 'mAfrica.

V 2 21. Mu-
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2 i. Murex faxatilis, is zoo groot als de voorgaande; maarzyn lioofd (trekt wat

verder uit > zoo dat hy meer naar een Buccinum gelykt.

22. Mnrex minor, heeft 4 foorten : 1 . Deze is grauw , en langwerpig als een Buc-

cinum, over 't lyf grauw , en rimpelig, met 3 ryen (lompe takken : 2. Brandhoorn-

tjes. Maleitfch, Bia papua, deze is niet boven een vinger lang , met 3 ryen fwarte

fcherpe takken , ars of het verbrand was , doch zoo dar men de witte voorens zien kan

:

3 De bruine , deze is van de zelfde gedaante , doch heeft langere takken : 4 De blce-

ke, deze is vuilwit, met een breeden lip aan den mond, en een breeden (laert, en

daar in zyn (lompe doornen. De tweede foorte is gemeen ; maar de andere niet.

23. Schorpioentje, heeft een rond (lomp hoofd, en een lange rechte ftaert, aan

dewelke ftompe takken ftaan in den gedaante als de takken van een Schorpioen ; zom-

tyds grauw, vuilwit, ook fwart, en is zelden te vinden.

24. Gedroogde Peeren , is een knobbelig Hoorntje, met een lange bochtige ftaert,

met dof 7 ryen borftels, als of het vellekens waaren , die aan malkander vaft waaren

,

van koleur ros en vaai , hier en daar met fwarte plekken ; aan den binnen kant heeft

ze eenige voorens, en is gekartelt.

if. Hauftellum, een Scheppertje. Maleitfch, Bia Jïbur. Deze heefteen langen

ftaert.

26. Tribulus. Spinnekoppen. Maleitfch, Bia duri lemoen. Deze heeft drie ryen

groote doornen als Limoen-doornen, wat gekromt, over 't geJieele lyf grauw : Van

deze is 'er noch een foort, welkers doornen dichter by malkander liaan , enfyndcrzyn,

maar is weinig te vinden , en worden Kammetjes genaamt. Zy vallen op Affahoedt.

HET VYFDE HOOFDGESLACHT

Behelft die een ronden gedaante hebben, degemeene Slekken naafi

komende, en worden gerekent onder de Cochleas globofx.

c
Ochlea ftriata Jive olearia. Maleitfch , Bia minjae. Deze is meeft rond

,
met

een wyden mond,, langs de gieren met uitfteékende ribben , en aan den mond

gekartelt; van koleur is ze lichtpaars, met veele bruine plekken gefpikkelt;

doch de meefte zyn eenpaarig van koleur.

2. Deze is kleinder en dikker van fchaal, bruingeel, en heeft witte oogen.

3. Cochlea fennata. Maleitfch, Bia culit bawang. Zoo genaamt van haar gedaan-

te als Patryfen: Een ander flach hier van , zynde dunner van fchaal , vergelyken zy

by den ajum-fchelle , die eigentlyk Culit bawang genaamt word ;
deze is uit den gec-

len gemengt.

4. Cochlea panda, is befchreven onder de Verrucofa.

5-. Rapa, Neèrduitfch, een Knol. Deze is rond van lichaam , meteen plathoofd,

en achtereen kort gekrulden ftaert, gelyk een varkens ftaert omgeboogen; zyisdun

en ligt van fchaal , licht Citroengeel, ruig en gerimpelt, en is zelden te vinden.

6. Bul-
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6. BulU, Blaasjes > zyn in malkander gerolt> met weinige gieren , en een lang-

werpigen mond, wiens buiten kant langer is dan 't overige van 't lyf: Hier van zyn

3 foorten ; waar van de derde , de raarfte zynde , wit is met fwarte en roode ftrecpen

getekent, waarom zy Prinze-vlaggetjes genaamt worden: De eerfle is gefpikkclt als

de Kicvits eijers: De tweede is bleekwit, en heel fyn geftreept.

7. Cocblea imbrium. Bia ril/ut.

8. Ficus, Neèrduitfch, Vyge, by andere word ze genaamt een Luite.

9. Umbilicata, is een plat gedrukte Slek , beneden plat, bóven een weinig ver-

heven , en worden Naveltjes genaamt ; waar van 3 foorten zyn.

10. Areularia major, deze heeft den grootte van een nagel , met een fpits hoofd

als een Turbo ; zy is vuilwit of geelachtig van koleur. Areularia minor , is kleinder , cn

word tot den Totombo gebruikt om dezelve daar mede in te leggen.

11. Serpentuli, Slangetjes, zyn platte Slekkcn , in malkander gerolt als een opge-

fchoten flang met een omgeworpen lip.

1 2 . Cochlea terreftris , is als een gemeene Slek ; zommige geel ; zommige bruin ,

met banden en zonder banden.

13. Cochlea lutaria of Bia Jifo komt van Makkaffar, en houd zich op indeRys-

velden.

HET SESDE HOOFD GESLACHT

Van de EenfchaaUge zyn de Turbinata, welkers tuit of turbo

kleinder is dan het overige lyf; haar gemeene naam is

Buccinum. Maleitfch, Bia Trompet. Am-
boinf:h , Kima Tahoeri.

BUccina Auruana , is in Amboina onbekent.

i . Buccinum Tritonis , Amboinüh , Krang Seroney , is gelyk men de Tritones

of Watermannen fchildert ; de Duitfche noemen ze Kinkhoornen , om dat ze

voor de ooren gehouden eenige zuiünge veroorzaaken ; andere noemen ze Turbo magnus.

3. Buccinum tuberofum rufum, rood geknobbelde Kinkhoorn, is ros van koleur,

met fwarte plekken op de knobbels: Deze word op Celebes ooRku& Httnka genaamt }

zy word van de mannen veel gezogt, wanneer zy in den oorlog gaan, dewelke als

dan in dezelve wortelen en briefjes met vreemde tekenen getekent floppen , die zy

dicht aan 'tlyf binden, en dan geloven zy, dat ze in den ftryd gelukkig en onquetf-

baar zyn zullen ; hierom hebben de Liefhebbers dien Hoorn Ajax genaamt.

4. Bitccina tuberofa , geknobbelde Kinkhoorn , is vuilwit van koleur, en wat klein-

der dan 't voorgaande.

f. Tfettdopurpura , heeft eenige overeenkomft met die uit den Middellandfchen zee

komt i,fn heeft van binnen een rood vleefch ; doch of daar rood bloed uit te haaien

Y }
' zy
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zy om daar mede te verwen , is noch niet onderzoeht: Dc onyx daar van is de befte

van alle, en word daarom van de Inlanders Unam cafturi , datis, mofchata genaamt.

6. Fufus, een Spil, word weinig gevonden, fpierwit van koleur, rondom met

knobbels bezet, en heeft een langen hollen ftaert.

7. Fufus brevü, is van d' eigende gedaante , doch veel kleindcr.

8. Buccinum pilofum primtim & crajfum , in 't Duitfch, haairige Diklip. Dezealle

hebben eenen korten dikken ftaert, en zyn over't gehcele lyf gevoorent, en metryen

borftels bezet ; de mond is klein , en van binnen ros.

9. Buccinum pilofum tenue, is niet boven 2 duimen lang, dun van fchaal, mede

gevoorent , en met lange dunne haairen bezet.

10. Mitra Tapalis, Paus-Kroon, is gekartelt, en met groote roode vierkante

plekken getekent ; hebbende den gedaante van koftelyke fteenen.

11. Mitra Epifcopi, is mede gekartelt, en met groote roode vierkante plekken ,

maar glad als de voorgaande ; en word Biftchops Myter genaamt. Het Dier heeft een

•fwart beentje , waar mede het weinig fteekt.

12. Tunis Babylonica-, zoo genaamt van de groote fwarte plekken, die het heeft,

verbeeldende de venfters aan den gefchilderden Babylonifchen toorn.

13. Buccinum granulatum planum, is fchaars een pink lang, over 'tgeheele lyfmet

ronde korrels bezet, als of het paternofters waaren, van koleur is ze bruin en geel.

14. Buccinum granulatum rotundum , is een enkdde turbo, rond van lyf, metdicr-

gelyke korrels eenpaarig bezet, vuilwit en zonder naaden.

if. Buccinum aculeatum, is omtrent een halve vinger lang , over't geheele lyf ftee-

kelig, dwars over de gieren ftaan ruige ribben, daarenbovenis hetgevoorent , enlicht-

bruin van koleur.

16. Buccinum undofum, is een kort bultig Hoorntje , een lid vaneen vinger lang

,

dik van fchaal , met f ruggens "dwars over de gieren, verbeeldende eemge zcebaaren,

aan den mond is ze met fcherpe tandjes voorzien, de rug is brandverwig, t overige

is vaal. De derde foort is dun van fchaal, omgeeven met ronde ribben als banden, en

is zelden te vinden.

17. Buccinum lineatum, is een eiïenc turbo , omringt met dunne fwarte ftreepen,

als of 'er fwarte draaden omgewonden waaren, met kleine tandjes aan den mond.

18. Viptellus, des zelfs voorfte turbo ftaat krom, en zyn fpits is ftomp
,
waar

door het een vingertje gelykt, het welk na iets wyft : Een kleinder foort is wit, blin-

kende als porfellein.

,5. furrkula, Bia bidji gnernon. Dit is een byzonder fatzoen onder de Buccina ,

zy is langwerpig , onder en boven toegefpits ;
zommige zyn ros of geel

;
zommige

ia. Tur-
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20. Turricula placata, geplooide Toorntjes, deze zyn dikker van Jyf en fchaal

,

en meeft grauw.

2 i
.

Turricula gramdata , is noch kleinder dan de voorgaande ; waar van de eer-
fte gier het meefte lyf uitmaakt , rondom dicht met kleine korreltjes bezet : De ccr-

fte foort is lichtgrauw, en heeft eenige banden, als ook roode, fwarte en blauwe
korrels, daarom noemt men ze Taternojters.

22. Turricala filis cincta , is met banden als yferdraaden omgeeven.

^2 3. Buccimim angulofum, is mede geplooit, en cenpaarig donkergrauw.

24.. Buccimim fcalare, Wendeltrapje, is een raar klein wit Hoorntje, van bui-

ten omgeeven met veele vlerken, die dwars aan de gieren ftaan als fchubbekens, en
in ordre opgaande als een Wendeltrapje.

25-. Buccimim fpinale , is de alderkleinfte van dit geflacht, zy is grauw of bruin
van kolcur.

2<>. Buccinum fol. is dun van fchaal, uit een grooten gier fchielyk toeloopende
in een fpits, zoo fcherp als een naald; zy is groengrauw met fwartachtige flipjes.

HET SEVENDE HOOFDGESLACHT

Zyn de Strombi, dewelke lange en [malle Hoorntjes zyn , met
veele gieren in den lengte [pits toeloopende gelyk een goude

Nagel, men noemt z^e in't Néérduit[ch , Naaldenen
Pennen-, in 't Malett[ch , Bia krang of Djaron

o/"Sipot. Zy zyn van tweederlei fatsoen

,

Jlechte en knobbelige ; de [echte

zyn de volgende.

£\ Tromhis primusfive fubula, een Elze of Marlpriem, zy is de grootfte van dit

geducht, op het meelt een hand lang en wat korter, effen van fchaal, vuil-

\J wit als yvoor, met fwarte blauwe plekken of ftreepen aan den kant der gie-
ren.

2. Secundus, is van dezelve lengte, doch niet zoo dik, en zy is fmalder , langs
de gieren met groote fwarte droppels bezet, en de gieren buigen mede in 't raidden
wat uit.

3. Tertms, is het gemeene flach; waar van zommige witachtig zyn met loodver-
wige pkkken; zommige zyn wit , met (warte flipjes langs den kant der gieren ; ande-
re zyn ftomp van fpits als een fwik, dien men in een vat fteekt; andere hebben rof-
Ic en verwarde ftreepen , als of 'er verwart gaarn over lag.

4. guartiis, is lichtbruin, met groote witte oogen , en is zeer zelden te vinden.

f- Quin-
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f.

Suinttu, is ligt van fchaal, lichtrood of vuurverwig, met witte flangetjes, de-

ze is ook zelden te vinden.

6 Strombus dentatus, gekartelde Naaide, is mede lichtbruin , aan de kanten der

gieren met (lompe tandjes, en langs de gieren met fyne ftreepen verfiert. VmLnJfa-

pnjoe brengt men een ander foort, van koleur zynde bleekgeel als vuil yvoor, met fy-

ne ftreepen voorzien , en daarom yvoorne Naalden genaamt.

7 . Seftbnm, is een pink lang, en een fchaft dik, dwars over de gieren met heel

kleine groeven , gelykende een Eenhoorn , anders Trommel-fchroeve genaamt.

8. OStavus fioe Lanceatus > Piekeniers, is een kleine en fmalle Naaide, wit en

glad , langs de gieren ftaan veele fwarte ftreepen over eind , als of men een menigte

opgcrechte pieken zag.

p. GranuktWi gegranuleerde Naalden, deze zyn mede klein , in den grootte van

Naainaalden.

10. Chaljbeus, Zeilnaalden, zyn de kleinfte van dit genacht, een weinig gevoo-

rent en hoekig ; zommige met witte en fwarte flipjes.

11. Strombus caudatus albus , witte Tuitjes , zyn als andere Naalden , maar heb-

ben achter een omgekromden ftaert : Een ander flach hier van hebben bruine flipjes

rondom, en zyn raar: De derde foort is geheel gekartelt, en valt ftekelig.

12. Strombus caudatus granulatus , is ganfeh korrelig , en grauw; zommige heb-

ben de groote korrels wit , dewelke fraaijer zyn : Men noemt ze Tuitjes na den ge-

daante van den tuit van eenïchenkkan.

13. Strombm tympanorum of'tympanotos, Neêrduitfch, Trommelfchroeven , haare

gieren zyn met keepen onderfcheiden , en daarenboven geribt, taneit van koleur , zon-

der tuitjes : Een ander foort is heel wit, en is de raarfte onder dit gedacht, immers

op Ambon, zy word gevonden omtrent Kellimoeri op den Zuid-zyde van Keram.

14. Strombus tuberofus , geknobbelde Tuitjes, zyn vol groote knobbels, en aar-

dig gefchildert met fwarte plekken en ftreepen.

ij. Strombus angulofus , ruige Trommelfchroeven , zyn diep gevoorent.

16 Flumatilis, Riviernaalden. Maleitfch, Sifot aijer. Deze zyn grauwgroen., en

licht van fchaal of flykverwig , 4 of 5- duimen lang: Een ander foort is kleinder met

fwarte of fwartachtige ftreepen getekent.

17. Strombus paluftris, is van gedaante als een Marlpriem , en leelyk van koleur.

18. Tahftris Uvis , is dik van fchaal, in den gedaante van gemeene Naalden ,
met

een kleine keep aan den eenen hoek van den mond, zy is glad, fwart ofdonkerbruin.

1 9 . Terebellum, Kuipersboor, is vaal, of lichtbruin met fwarte ftreepen en ader-

tjes; zommige met fwarte flipjes : Men vind 'er ook fneeuwwitte, dewelke raarder

zyn; zy komen uit het water fpringen , als of ze daar uit gefchooten wierden.

20. Strom-
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20. Strombus mangiorum j is een groote Naaide omtrent r vinger lang , buiten

ruig , en diep gevoorent , ftaalgroen en zonder glans , met een breeden lip aan den
mond , zy houd zich op by de wortelen van de Mangi mangi-boomen.

HET ACHSTE HOOFDGESLACHT
Begrypt de Volutas , in 't Maleitfch , Bia Tsjintfing , in'tNeêr-

duitfeh , Wellen.

f~~*\Tmbium, gekroonde Bak of Kroonhoorn. Maleitfch, BiaSempe, heeft achter
een kroon , waar van het den naam heeft j zy is van koleur geelbruin.

2. Meta butyri , Boterweg , deze is onder de Volute de grootfre , het
hoofd is wel platachtig, doch aan de kanten rond, en in het midden met een uitftee-

kenden fpits , over 't geheele lyf geel als boter, met fwarte of bruine flipjes, die in
een rye ftaan.

3. Voluta muficaüs , Mufykhoorn of A, B, C-boekje , deze is als de voorgaande ,

maar de ftippels ftaan ordentlyk.

^.Cereola, Kaersjes, zyn als de voorige , doch zonder ftippels, .van koleur als
verfch opgefneden was, met een breeden band om het lyf ; in 't Maleitfch, Bia Li-
ling gemaamt.

f- Voluta tigerina , een Tyger , is niet breed van hoofd , over 't lyf geteikent
met groote karftanje bruine plekken , die zomtyds ook fwartachtig zyn , en de grond
is wit of lichtrood.

6. Afu&ecuU, Wolkjes, zyn langwerpig als de voorige, doch aan 'thoofdwatge-
knobbelt, wyd van mond, en dun van fchaal , dewelke bruin met vuilwit gefpikkelt
is: Aan den anderen foorte is die purperachtig, en bruin, met blauwe en witte ftipjes
met troepen door malkander loopende, als of het wolkjes waaren : Deze is raarder als
de eerfte.

7. Vefpcrtilio , Vleermuis. Maleitfch, Bia Monfego en Baétri, fchynt onder de
Murices te behooren wegens haare fcherpe knobbels-, de fchaal van buiten is bleekwit

,

zomtyds lichtrood , met fwarte plekken en wateren getekent , gelyk de vlerken van
een Vleermuis

:
De tweede foort is langwerpig , lichtrood , en op den grond met don-

kerbruine wateren ; in plaats van doornen heeft ze ftompe knobbels : De derde is rood-
verwig.

8. Harpa , een Harp , is ook een Voluta, maar zy is de mooifte van alle, en is
uit verlcheiden foorten en koleuren beftaande.

9- Voluta marmorata, Marmer-hoorntjes. Maleitfch , Biatsjintsjing , dat is, Ring-
hoorntjes

,
zy worden zoo genaamt van haar gebruik en koleur , dewelke met het

marmer LeucojiiBon overeenkomt.

10. Voluta psnnata , is van 2
dc,lci

gedaante : Den eerften noemt men Attagenata,

Z Koor-
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Koorhoenders, of Goudelakens : De tweede is kleinder, recht als een rol, met dier-

gelyke doch witte veêren gefchildert, en word Zylverlaken genoemr.

11. Voluta maculofa , geplekte Katjes , deze zyn ook kegelformig, met een fcher-

pen fpits boven op , over 't lyf met breede plekken , dewelke meeft hooggeel zyn

,

met fwart of lootverwig gefpikkelt , gelyk zommige katten zyn aan het hoofd zyn

zy met fwarte flipjes getekent.

1 2. Voluta cinerea. Neêrduitfch , Affchepoefters , zyn de voorigc gelyk , doch

ronder aan de kanten van 't hoofd, met een fcherpen fpits boven op, over 't lyfdon-

ker afchgrauw , en zyn zonder fchilderyen.

13. Voluta fpeclrorum , Spookjes, deze gelyken de mannen, dewelke de Kaarte-

nmakers ichilderen ; zy worden gevonden in den grooten woeftyne Lob tufTchen den

Zandzee en de Tartaren , gelegen aan den Wed-kant van China.

14. Voluta maculofa granulata, gegranuleerde Katjes, hebben groote plekken, en

over 't lyf bezet met ftckelige korreltjes van twee of driederlei gedaante.

15-. Voluta filü cinBa, is een korte Welle , met een breed hoofd , bruin, en met

fwartachtige draaden omgeeven als zeilgaren, en is zelden te vinden.

16. Voluta filofa, is een plompe Wel, het lyf is getekent met roffe kromme ade-

ren als verwart garen, daarenboven met eenige grove banden , van vermengde fatzoen

,

als 't Arakans garen.

1 7. Volutafafciata , is van veelderlei fatzoen maar heeft tot een gemeen merk-

teken , dat ze een breeden band in 't midden om 't lyf heeft : De derde foort is de

raarfte, fchaars een pink lang, kegelformig, met een plat hoofd, en in deszelfs mid-

den een grove fpits j het lyf is boven en onder bruin, met verfcheidenfpikkeltjes, en

in 't midden een witte band , 't welk ook weder gedeek word door een rye van fpik-

keltjes , zeer glad en blinkende als het polyfte letterbont j zy word Speldcwerks-kuf-

fen of Bia Bantal genaamt: Onder deze behoort ook de foort, de groene Kaas , ge-,

naamt.

18. Voluta arenata , Vliegefchcetjes , waar van d' eene grove , en de andere fyne

fcheetjes hebben.

19.' Mufica Rufticorum, Boeren Mufyk, is fchaars een duim lang , met grove vier-

kante fwarte plekken, die in ryen liaan, als aan hetMufykhoom.

20. Grauwe Monniken of oude Wyven, deze zyn over 't lyf flecht grauw met

eenige rimpelen.

21. Terebellum granulatum , is over 't geheele lyfgegranuleert , en daarenboven ge-

voorent en geribt, van koleur is ze vaal ofros, zomtyds ook met plekken als de Katjes.

2 2 . Voluta fluviatilü , is een gemengde fatzoen Tan een Voluta en van de Pauskroon

,

dunfchaalig, vuilgrauw, met fyne voorens langs de ribben, en aan deszelvs kanten

zyn weeke doorntjes, dewelke zomtyds ook ftomp zyn.

HET
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HET NEGENDE HOOFDGESLACHT

Behelfl die ivy Alata; noemen , dat is , gevleugelde , om dat d' eene

lip altyd breed uitloopt ; in 't Amboinf:h , Tatallan , naar

de uitgebreide vleugelen des Vogels Tallan , den

• welken ivj Scheer-Vogel noemen.

HArpago, Boots-haak of Duivels-klauw , word verdeelt in 't Mannetje en Wyf-

je : Het Mannetje heeft ftnalle dikke takken , aan d' einden zonder hol-

ligheid , de plekken zyn meer ros dan fwart : Het Wyfje is dunner van

fchaal , fwarter gefpikkelt , de takken zyn ftomp , en wyder geopent als

een geut ; een foort hier van zonder takken is mooi, en fchynt een jong van deze te

wezen , by Vilnius , 'Pentadaclyli genoemt.

1. Cornuta. Vilnius , Heptadattyü. Maleitfch , Bia Cattam. Neèrduitfch , Krab-

ben. Deze zyn mede verdeelt in Mannetje en Wyfje: Het Wyfje is ligter dan het

Manneke; zommige zyn geel ; zommige met fwart en geel vermengt.

3. Cornuta decumana> is in Ambon onbekent, en valt alleen op Bonoa.

Af. Cornuta millepeda. Neèrduitfch, Duizentbecn, deze is platter dan de voor-

gaande, op den rugge is ze vaal , en dicht gefpikkelt met roflê ftreepen ; de lip ver-

deelt haar in 10, zomtyds ook in 1 1 takken, alle na achteren gekromt, waar van de

fnuit en 't hoofd de langde zyn; op den rugge heeft ze verfcheidene kobbeltjes, en

de lappen zyn mooi gefchildert met fwarte en roode ftreepen.

Cornuta nodofa, Neèrduitfch, Podagra of Schorpioen, is hetkleinfte van dit

geflacht, waar van de ftaert lang enkromis, als de ftaert van den Schorpioen; alle de

takken zyn gcknobbelt gelyk de rug van 't lyf, of als de vingers van die het Podagra lang

gehad hebben: Zy word weinig gevonden, en meeft in Lajfers; de mond is geribt

met fwarte en roode ftreepen.

6. Alata lata, Breedlip genaamt, om dat zy zeer breed uitloopt, zy is dik en

kantig van lip, die zomtyds van binnen hol is, over 't lyf donkergeel , met weinige

roflè plekken, van binnen glad en rood, en is zelden te vinden. .

7. Epidromis , een Bezaantje, dezes tip loopt op 't breedfte, de eene fpits van

deze fteekt uit als een Buccintim ; zy is van dooirgeelen koleur ; andere zyn eenpaarig

van koleur, en zommige met rofl'e ftreepen.

8. Epidromis gibboja. Neèrduitfch, Bultjes, zyn van diergelyken fatzoen, be-

halven dat de lip dikker is, van buiten naar den donkergeelen koleur trekkende: Een

ander flach van Epidromis is (mal der, zonder vlerken, maar langer dan de voorgaan-

de , dien men den opgerolden Bezaantje noemt.

9. Epidromis minima , is van den zelvden gedaante , maar zeer klein , en is

dikker van fchaal, op den rugge bruin , en voor in den mond geel : Maleitfch , Bia

Leyer.

z t 10. Len-



l3o D' AMBOINSCHE
10. Lentiginofa , Sproetjes zyn niet breed , maar dik van lip > over 't lyf met knob-

bels bezet, met fwart, ros cn ftaalgroen gefpikkclt , doch doodl'ch van koleur ; maar

binnen zyn zc glad uit den geelen incarnaat , en met kuiltjes onder de buitcnfte

knobbels : Maleitfch , Bia taeylala , om dat haare fpikkels naar fprocten gelyken.

11. Tugiles , Schermers. Maleitfch, Bia Toenjokan, dat is, Wyzers, om dat ze

nevens den ipitfe voor uit een kleine vinger hebben , waar mede zy na iets fchynen te

wyzen ; zy zyn niet breed , maar hebben een merkelyken turbo of fpits toeloopend;hoofd

,

en achter een omgekromden ftaert om hoog: De eerde flaeh is grauw, van binnen

lichtrood met witte aderen : De tweede is bruin , eftencr van fchaal , en op den

rug met witte fpikkeltjes, zy is mede van binnen fchoonrood.

1 1 . Luhuana-

13. Canar'mm, Maleitfch, B'm Canary, zoo genaamt, na den gedaante van een

gefchilde Kanary, zy is van fatzoen gelyk de voorgaande, doch doorgaans kleinder

;

hier van zyn 4 of yderleije foorten ; de grootfte zyn een kleine vinger lang , effen van

fchaal, met donkergrauw of rookverwig; zommige met geele banden op een witten

grond: Men vind 'erook die gantfeh wit zyn , dochzelden: De vyfdefoort isdc mooi-

fte van fchildery , want op een witten grond ziet men lichtroode en groenachtige plek-

ken en flipjes , die eenige bloemen verbeelden; zommige met banden en ftrecpeiij zom-

mige met flipjes , die in ryen ftaan , niet boven een lid van een vinger lang.

14. Canarium latnm, verfchilt van het voorgaande , om dat het breed uitloopt,

fchier als een Bezaantje, over 't lyf donkergrauw met geele en witte fpikkels, waar

onder men zomtyds langwerpige vind , die naar opgerolde Bezaantjes gelyken.

HET TIENDE HOOFDGESLACHT

Handelt van de Porcellanas zynde een bjz^onderJlach van Hoorntjes

,

aan fat&oen van alle voorgaande verfchillende : Dicuntur Por-

cellanx ad imitationem Graecorum , qui xsyW vocant
, apud

utrofque nomen acceperunt a fimilitudine pudendi muliebris

,

quod Grsci %°<> vocant, Latini porculum, cujus aliquam fi-

milimdinem refert hujus conchas rima ; hinc etiam Concha
Venerea audit : Apud Ennium, Matriculus. «Maleitfch, Bia

Lilala , dat is ,
Likhoorntjes , om dat &e daar mede linnen en pa-

pier likken , dat is , glad maaken konnen.

B Orcellana guttata. Neêrduitfch , Klipkoufèn. Maleitfch, Bia Vilala-, is de

B^? grootfle en fchoonfte van dit geflacht , omtrent een kleine vuift groot, zeet

rond en glad van rugge, en dezelve dicht gefpikkelt met fwarte droppels,

daar andere kleine bruine en geele onderloopen, en langs den rugge gaat een

goudgecle ftreep , doch niet aan alle-

2. T'orcellana montofa, anders de Kaap genocmt, vertoonende verfcheide heuvels

of bergen , gelyk men den hoek, en het gebergte van den Kaap de bon Efperance fchil-

dert. Deze heeft geen mooijighcid, maar zy is bleek van koleur.

3. Con-

é •
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?. Concha teftudinaria, is langwerpiger dan de voorgaande , op den nigge fchoon
geplekt, gelyk men ziet aan fchildpadshoorn of karet, waar van zy den naam heeft
Karet, alias, Kaapfalfa.

4. Argus, is een langwerpig Hoorn, bruin, leververwig vankoleur, met veele.
oogen bezet, gelyk men den Reus Argus fchildert.

f. Groote SJange-hoofden, zyn plat van buiten, en de rug is fwart met geele of
taneite plekken verziert.

6. Kleine Slange-koppen , zyn van 't zelfde fatzoen , doch niet groótér dan een
lid van een vinger

:
Een raar flach hier van is over den rug blauwachtig met een gec-

Ien ader, dewelke men blauwe Slangen-hoofden noemt.

7. Witte Jamboefen, zyn van grootte den J
de" foortc gelyk, doch gantfeh wit, de

ring heeft overdwars een uitlteekendcn kant, en by de einden ziet men een bleck-
wit korreltje in een kring (taande , als een ingevatte paerl , en daar by een lichtrood
plekje > 'twelk metter' tyd verbleekt.

8. Talpa, een Mol, is fwart of donkerbruin, en' op den buik van bekende fat-

S>- Carneola, Maleitfch, Bia <Dagin, is mede langwerpig als de voorige , eenpaarig
lichtrood of vleefchverwig.

10. Torcellana falita, Zout-korrels.

1 1
. Torcellana litterata , Jive Arabica.

12. Torcellana laitiginofa, Kakkerlakjes.

13. VarioU, Mazelen, zyn van tweederlei fatzoen en langwerpig ; de eerfte hebben
aan den kant groote fwarte droppels; de tweede heeft aan den zyde purpcre droppels,
gelyk de Morl/illi.

14. Ovum, Maleitfch, Bia of Sipot Saloacco , deze zyn fpierwit , en hebben den
grootte van een eend-ei: De Amboineezen leggen hunne fchilden daar mede in , en
hangen ze tot pronk aan de voorfteevens van hunne vaartuigen.

HET ELFSTE HOOFDGESLACHT
Begrypt de Porcellana; minores , in 'tgemeen by de Maleijersgenaamt

Candaga en Bia tsjonca, om dat men z,e veelgebruikt tot zieker

fpel 1 sjonca genaamt , waar in men veele kleine dingen telt in z,e~

kere kuiltjes, die in een dikke plank ingeholtfiaan: De voornaam-
fte zyn, dewelke men Thoracia noemt, dat is , Borftftukj es , in
'tgemeen Cauri of Caudi, beftaande in de volgende vier foorten.T Horachtm oculatum, Witoogjcs, zyn omtrent een lid van een vinger lang,

met een breeden en gekartelden kant , daar aan men een brcede fwartachtige
plek als een brandmerk zieti de rug is vaalgrauw als met veele witte ronde oog-
jes

; de mond is van binnen lichtrood : zommige zyn breed als een Borft-

Z 3 ftuk,
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ftuk, cn die W * mooiftc ; zommige zyn langwerpig, en hebben geen uitfteeken-

dcn kant, en ydelc oogjes: Men noemt zc ook Brandvlekjes.

\ Thoracium filllatum , Starretjes, zyn wat klemder dan de voorgaande, aan de

tenten' bruin of ros met wat paars aan de einden , de rug is bleekwit met roflè of bruine

Harretjes vcrziert, gelyk de ftarre Apoites.

i. Thoracium vu'garefiveCauncium, gemeene geele Cauris , deze hebben den ei-

gentlykcn gedaante vaneen Borftftuk, aardig met kleine bulten verziert, zeer glad en

bleekgeel ,
zomtyds met een hooggeelen kruin op den rug, aan den buik wu, en by

den mond gekartelt , in 't gemeen zoo groot als een nagel van een duim
,
doch hoe

klemder dat zy zyn , hoe fraaijer de bultjes ftaan : Deze zyn het vermaarde geld
,

t welk

men met fcheepen vol uit de Maldavifche Eilanden afhaalt, en nz Bengala en S,M

brengt om aldaar voor klein geld te dienen.

4 Thoracium amrtum ,
Blauwrugjes , zyn fleehte en gemeene Cauri, effen van

Ivf, zonder bulten opdenrug, blauwachtig met een goudgeelen krmgomgeevenals een

'„gevalle Turkois in \ goud , maar het blauw verbleekt mecter tyd. In Ambon zyn ze

gemeen, maar de rechte Cauri niet.

f. Cafuarh-n^, deze zyn langwerpig, met ronde en effene kanten ,
metdoodfeh-

groen en ros gcfpikkelt.

6. Vracsna, Drakenhoofdjes , 2yn bleekgrauw of vaal van koleur ,
overdwars

met twee donkere ruggen , en tuflehen beiden met een groote brandvlek ,
die zom-

"yds een Eiland, zomtyds een vliegende Draak verbeelden, en zyn zelden tevinden.

7 .
Blauwruggen, zyn langwerpig, met een witten uitfteekendenlyft ofkant aan de

cenezvde, op den rug verfcheiden verwig met taneite en fwartacht.ge ftrcepen* zom-

tyds 4 fwarte plekken of oogjes hebbende aan beide einden, dewelke raar zyn.

8 I/Mla, is mede langwerpig rond, zonder kanten aan de zyden, beide einden

zyn Oranjegeel en ftomp, de rug is vaal met weinige fwarte ftreepen.

o Kleine^, is vaal op den rug , dicht bezet met groote witte oogen ,
die

roet fmalle randen aan malkander hangen, en is weinig tevinden.

I0 Nvffatellanagranulata, Ryftkorrels, zyn van koleur fpierwit

,

<
cr wa paars onder , over den rug zyn ze vol korrels met een vooren ondcricheidcn.

Een derde toch h.er van is een lid van een vinger lang met ydc e korrels
,

op den

Jond ftaalblauw, of zommige uit den rooden grauw, en zoo blinkende
,

dat ze fchy-

ncn geamuheert te zyn.

, , Globuli , Knopjes, zyn kleinder, ronder en hooger gebult dan de voorgaan-

de a'nn beide einden met een uitfteekend hoekje, 't welk afgefleepen zynde zoo ge-

kken ze naar wambais-knoopen , zomm.ge zyn met korrels bezet >
zomm.gezynglad.

12. Afclli , Ezeltjes, zyn wit, maar hebben dwars over den rug j
fwarte ftree-

pen , of 'er drie zaaken over een Ezel gelegt waaren.

i
- <pedicnlus, dit is het alderkleinfte Hoorntje fchier van alle gedachten, in'tge-

me . ni« veÏ r'ooter als een betteluis, ganfeh wit en overdwars gerij en^gevoo

rent, en alle de ribben eindigen m een vooren , die langs den rug gaat
.

Menvindeen

nach daar van zoo groot als een hazelnoot, maar zoo wit niet.
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HET TWAALFDE HOOFD GESLACCT

Van de Eenfchaalige en gedraaide Hoorntjes heeft de Cylindri ofRol-

len , aldus genaamt -van haaren langWerpigen figuur als een

Z^aamen gerolt papiertje of linnen , -van fchaal glad en

blinkende , met een kort tuitje voor uit.

CTlinder Torphyreticus , is van buiten uit den donkergrauwen en fwartachtig ge-

* fpikkelt gelyk die foorte van marmer > dewelke men porphyrfteen noemt,

hebbende dwars over de huiden een iwarten band, van binnen zynzc hoog-

geel.

i. Cylinder niger , zatyne Rolletjes , deze zyn fwart als zatyn , en fpiegelglad,

zonder vermepging van andere koleuren , als zy van de rechte zyn ; zy worden voor

de raarfte van dit gedacht gehouden.

3. Cylinder tertius , is van koleur meeft olyverwig , met kleine .fwarte (pikkels;

zommige hebben een koleur , te weeten lichtbruin of IJabella.

4. Cylinder quartus s Sepultura, of Prinze begraavenis, wordende zoo genaamt van

de fwarte plekken en ftreepen , die een proceflie verbeelden.

f. Cylinder quintus, is groenachtig met dooijergeele en weinige blauwe plekken ge-

lpikkelt, zy is gemeen en Hecht.

<>. Grauwe Monniken , deze zyn van buiten dicht gefpikkelt met donkergrauw en

fwartachtig , gelyk de cerfte foorte ; en die ydelc plekken hebben zyn ichiergrauw,

haar tuiten fteeken wat meer uit : Een flach daar van is in den mond violet.

7. Kamelotjes, zyn met fwartachtige wateren of baaren gefchildert , gelyk kamelot.

8. Blauwe Droppen, verfchillen wat van den gemeenen gedannte , want zy hebben

een merkelyken tuit en een uitfteekenden rib , die fcheef over den rug loopt j zy zyn

vuilwit of geelachtig met weinige paarf- of blauwachtige droppen bezet.

9. Zyn de groene Glimmetjes , fpiegelglad , zommige geftreept, zommige met

donkergroen en fwartachtig gelpikkelt : Men vind 'erookgeele, en witte; doch zelden.

10. Kleine Glimmetjes, worden niet boven een nagel van een vinger lang; zyzyn

gefpikkelt als de voorige.

1 1. Agaatjes , zyn mede niet veel langer als een nagel van een vinger, lichtrood

of paarsachtig met aderen als Agaat.

12. Cylinder lutarius , Slyk-rolle , is van een byzonder fatzoen , uit etnBticcinum

en een Rol gemengt } van buiten ruig en zonder glans; omtrent den tuit een weinig

geribt , van koleur aardverwig : In den mond is ze Oranjegeel met een dikke lip:

Zy word in 't gemeen Midas-ooren genaamt , waar van men noch een kleinder foorte

heeft.

N A
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NA DE XII GESLACHTEN

Van de Eenfchaalige gedraaide Hoorntjes volgen nu de Eenféaalige

onvedraaide , verdeelt in tn-eegejlachten , en ivorden genaamt Con-

chse Univalvi£e : Het eerfte gejlacht beheljl die maar aan den ee~

nen zyde een f:haal hebben , en met den anderen bloot tegen de

klippen bitten , befiaande in de volgende fwrten.

LOpas of Lefas, JïveTatella, Lampje of Schoteltje. Maleitfch, BiaSabla.

2. Auris marina , Zee-oor , Maleitfch , Bia Maloli, hebben den ge-

daante van een langwerpig oor, te weeten, aan den verheven zyde met een

kant, langs den kant heeft de fchaal eenige gaatjes, waar van de voorftc doorgaan,

en de achterfte niet.

3. Balani, Ekelen, Puiften , Maleitfch, Geddi laut, als opgaande Tulpen , zit-

tende met klompen aan de fcheepen en aan zommige groote klippen , met een vlak-

ken bodem daar tegen aangeplakt, zoo dat ze aan den bodem toe zyn; zy zyn rood

met grauw gemengt van koleur.

4. Vemcateftudïnaria, Maleitfch, Cututotruga, dat is, Schildpads-luis , deze is

ook een Balanus, maar nergens te zien dan aan de Schildpadden, glad, effen en wit-

achtig, een lid van een duim lang, \ dwars vinger hoog , en rondachtig, zaamen-

gezet van 6 beenderen van ongel yke grootte, die zich met naaden en groeven aan

malkander houden.

y. Opercula callorum , deze zyn dekzeltjes van zekere ftukken vleefch ,
die wy

Calli noemen , zynde een flach van den Limax maxima, die zich in zand -en flykige

ftranden onder het zand houden; op den rug deze dekzels als een nagel draagende :

Waarvan drie foorten zyn. De i
üc

is gefatzoeneert als een langwerpig fchildcken, be-

neden wat hol, en van boven gebult. De2 dc is grooter en ronder als een fchotteltje met

fcherpe kanten , vuilwit en wat paarlemoerachtig. De 3
dc

is gefatzoeneert als een ham-

metje van een varken.

6. Noote-doppen , kleeven tegen de klippen aan , en zyn van boven gefchil-

dert als of het hoendcr-veêren waaren.

7. Orlamjes of Vifchwyven, zyn vuilwitte wratjes, met den tuit wat overhan-

gende gelyk de huivc van de vifchwyven, binnen hebben ze een beentje gelyk een hal-

ve pyp i met den openen zyde zitten ze tegens de klippen aan.

HET
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HET TWEEDE HOOFDGESLACHT

Van de Eenf:haalige ongedraaide Hoorntjes beftaat uit een lange pyp

,

aan z^ommiae recht , aan Ziommke krom. die aan beide einden

open zjyn , doch z,oodaanig , dat 't eene eind altjd fmalder SLy

,

en als een afgebroken fpits , alivaar de frhaal op 't dikfte is ; zjy

ivorden genaamt Solenes
;

Maleitfch , Cappang.

Olen arenarius , Zandpyp. Maleitfch > Capang bezaar. Neêrd,uirfch , Koedarm ,

by zommige , doch t' onrecht , Tritons-Hoorn gcnoemt , zy gelykt zeer wel naar

V jS een ^pgeblalèn koedarm , in 't gemeen 2 of 3 voeten lang ; weinige zyn 'er

die recht zyn, maar de meefte zyn krom en bochtig) van buiten wit , en over

dwars met kringen getekent, ook hier en daar met fcheuren , die niet doorgaan, zoo

als het Beeft zyn aangroeijen genomen heeft j omtrent den mond zyn ze op het witüe

en zuiverde, maar aan den wortel vuil en begroeit : Dit flach word gevonden op Ke-

ram in den bocht van Amahey , en in den bocht van Cajeli op Boero , alwaar deze foort

omtrent de wortelen van de Mangi Mangi boomen groeit in een grond , die met

zand en kleine fteencn gemaakt is, waar uit zy in'tgroeijen toeneemen en aanwailèn

moet, nadat de wortelen en ftccnen het toelaatcn ; hiibetfmiminmed.ufumacindigen.

2. Solen lignorum. Ncêrduitfch, Boorworm. Maleitfch, Capang enUtor , deze ge-

lyken naar gekronkelde Hoender-darmen , daarom noemen ook zommige Maleijers haar

'Pttrrut atjam; zy hebbenden dikte van een tabakspyp ; zommige zyn dunner , doch de

fchaal is niet dunner dan een dobbel parkement s van buiten fchoonwit met fyne kringetjes

,

groeijende in 't verrotte hout , zoo aan fcheepen , als ander hout , daar in zy zoo vermenig-

vuldigen , dat men geheele boomen vind van binnen met deze Pypen opgevult, met

zeldzaame bochten en krullen over en door malkander loopende : Zy zyn fchadelyk

voor de vaartuigen van Inlandfch hout gemaakt.

3. Solen anguinus. Maleitfch, Capang ofBia Ular. Deze zyn diergelyke Pypen , niet

boven een fchaft dik , met veele zeldzaame krullen t' zaamen gedraait als een flang

,

van buiten wit, wat hoekig, en met korreltjes bezet ; met een getandt Muttertje voor

in den mond : Zy groeijen niet in 't hout , noch in den grond , maar in Zeekiippen,

daar veele kuilen en uitfteekende knobbels zyn , om welke zy zich leggen met den mond

aan den klip zuigende ; deze zyn raar , en worden zelden gevonden.

4. Denticuli Elephantis. Maleitfch, Tandelaut. Deze zyn kleine Solenes, gekromt

als een Boks-hoorn, van buiten geribt, groen, en witachtig by den tip: Het tweede

flach is zoo groen niet, doch is langer en ranker : Het derde flach is pas een lid' van

een vinger lang ; en is mede op de Perfiaanfche ftranden gemeen.

f. Men vind 'er ook noch een foort van Solenes in de Koraal-klippen, dewelke van

koleur bruinachtig en onordentlyk geribt zyn.

Tot hier toe zyn verhandelt de Eenfchaalige , zoo gedraaide

als ongedraaide ; volgen nu de Tweefchaalige.

HET
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HET EERSTE HOOFDGESLACHT.

CHama afperafqnammala , Nagelfchulpen , van zommigc Klipkoufclien genaamt.

Maleitfch , Biagaru , dat is , Krauwcrs , om dat ze iemant dc handen krauwen >

als men ze handelt; deze worden de grootfte onder alle Schaalviflchcn , want

men vind 'er zoo groot, dat 6 of 8 Mannen genoeg daar aan te draagen heb-

ben ; deze houden zich op in den diepte van de Zee : Een klcindcr foort niet boven

een hand lang vind men aan ftrand ; dezen noemen zommigc Velagia deamiana, en

andere Littoralis.

2. Littoralis is kleinder , en word niet boven de 3, 4, en ? voeten lang , bezet

met fchubben wel 2 meflèn dik , meeft ftomp en afgebrooken , en qualyk fchoon te kry-

gen: Op het Eiland Java worden 'er gevonden van 300 en meer porfBen. IndePa-

poefche Eilanden zyn ze zoo groot, dat ze het ankertouw van eenChaloup, zoo zy

dien by geval raaken , in nukken konnen nypen , als of het afgekapt was : In dezen

Schulp word een Chamites gevonden , van dewelke gezegt word , dat hy een ander

fteentje baaren zoude , als hy hoekig is , 't welk hier by een Chinees gebeurt is , de-

welke, na dat hy het fteentje verlooren haddc, verarmt is geworden; waar van veel

verdicht en verziert word, als dat het den bezitter of eigenaar rykdom zoude aanbren-

gan : Men mag ze houden voor der ouden Gemonides en Teanthides , by Tlin'ms in zyn

befchryvinge der Dieren aan 't XXXVIl" Boek, Hooftdeel 10.

3. Chamaftriata. Maleitfch, BiaCoeroerong- Neêrduitfch , Paardevoetjes. Derzel-

ver fchaal is over al zeer ruig, en fteekelig, met kleine nagels als ftompe doornen be-

zet, niet alleen in verfcheide ruggen en baaren verdeelt, maar ieder rug en vallei ver-

deelt zich weder in andere ribben en voorens , niet te min over al zoo dicht fluitende

,

dat men nergens een dun mes daar in brengen kan.

4. Cardijfé , Hartjes , Bia hatj. Dit zyn de raarfte en mooifte van alle Chamx,

dun van fchaal , recht harteformig , fcherp van kanten , en aan dezelve zommige ge-

kant, zommige niet; aan den onderden zyde platachtig, en de bovenfte met een ver-

heven buik , dewelke fcherp toeloopt, en ter wederzyden veele halve kringen heeftj

over dezen buik gaat de opening , zoo dat de Schulp van malkander gaat tegen den

manier van andere Schulpen, en achter in het hoofd van het Hart hangen ze aan mal-

kander: Zy zyn van driederlei fatzoen, en vallen op Nufifalaut en Hitoe.

f. Qnadrans, Quadrantje, heeft de gedaante als of men een kaasken in 4 (hikken

fnydt, weshalven de eene zyde, als afgefneden, plat is, en een langwerpig hart ver-

toont , en defzelfs randen zyn eenigzins getandt , doorgaans muisverwig of donker-

grauw , en een weinig geftreept.

HET TWEEDE HOOFDGESLACHT.

CHama U-vis , gladde Gapers, zyn rondachtig of uit den ronden driezydig,

hebbende achter een ftompen hoêk, van buiten bleekgeel of vaal. Maleitfch,

Bia Lebber, en Bia Tenember vid. in fine.

2. Chatna Lutaria & Coaxans , Qiiakkers. Maleitfch» BiaCodock-, Deze zyn een

handgroot, ftaalgroen of modderverwig ;
zy worden zoo genoemt , om dat ze met

het toefluiten van den fchaal quakken als Kikvorfchen.

3. Cha-
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3. Chama optica i zyn rondachtige en gebuide Schulpjes , twee duimen breed, dik

Van fchaal , en van buiten glad met fwartachtige fchilderycn > die aan den rand liaan

zyn grooter, en de volgende kleinder en blauwer.

4.. Chama cincinnata. Maleitfch, Bia Mattti doa , dat is, Schulpen met twee oo->

gen. Deze zyn wat platter dan de voorgaande, vol kringen en ribben, met de ran-

den paralleel loopende , met donkergroen bezet , en zyn rookverwig
; zomtyds ook

fwartachtige flipjes en vlekken hebbende , meeft verwart met wit gemengt , die zom-
tyds huilen en toorntjes verbeelden.

f. Chama virgata. Maleitfch, Biabaguala-, is van de tweede fatzoen , doch dun-
ner van fchaal ; van buiten is ze ftaalgroen met donkergeele ftreepen of ftraalcn , de-

welke achter by den wervel te zaamen ftooten ; van binnen violet.

6. Chama litterata oblonga. Neêrduitfch, Letter-Schulpen. Maleitfch, Bia lettert

deze is 4. of 5- duimen lang, en 3 breed, van buiten met paralleele kringen, op den
grond lichtros of vaal met fwarte ftreepen of tekenen getekent , die den letter W uit-

maaken.

7. Chama litterata rotunda , is ganfeh vlak , niet te min dik van fchaal , bykans
recht rond , vol van kringen , met fwarte tekenen getekent , dewelke de letters M en W
verbeelden : Zy worden niet veel gevonden , en zyn daarom raar.

8. Chama pettinata , is vlak , dikfchaalig , en wit; zy is in weinige doch wyde
kammen verdeelt door lange voorens , die achter na den kant loopen. Men vind ze niet

op Ambon-, maar op Bolela den Noordkuft van Keram.

9. Chama fcobinata , is mede rond , vlak en wit als de voorige ; zomtyds met
flauwe kammen en voorens, zomtyds zonder dezelve , maar over 't geheele lyfmet klei-

ne fchubbetjes bedekt: Zy is zelden te vinden, en op Ambtm onbekent.

10. Favtts. Neêrduitfch, Wafel-Yzer, is een dikfchaalige Schulp, wit, en zoo-
daanig met kringen en dwarsribben getekent, dewelke fcherpachtig van kant zyn , zoo
dat ze vierkante kamertjes uitmaaken , gelyk men aan een Wafel-yzer ziet.

11. Lingua tigerina, Tygers-tong, verfchilt niet van de voorgaande , dan dat de
kanten van de kringen fcherper zyn, niet wit, maar vuilros, en aan de kanten fwart-

achtig: Hier van zyn verfcheide foorten.

12. Chama granofa, verfchilt niet van den Tygers-tong, dan dat ze in plaats van
ruiten uitfteekende fcherpachtige kotrels heeft.

13. Remies, is een platte Chama , vol uitfteekende kringen , dik' en wit van fchaal

,

zonder fchilderye ; waar van de grootfte
3 vingers breed zyn, maar de gemeenfte als

een nagel van een duim.

i+. Kapija , is een foorte van Lettcr-fchulpjes , [vinger lang, buiten wat ruig,

en met grauwe fchilderyen als Bergen en Landfchappen : Tellina pi£la adfpe£l. infer.

Die hier te lande vallen zyn niet boven 2 a 3 duimen breed , maar in Japan en China

zyn ze meer als een hand breed, dewelke de Japanders van binnen vergulden of ver-

zilveren , daar op fchilderende boomtjes of andere gedaanten , zoo dat men ze voor

doosjes gebruiken kan; maar zy gebruiken ze tot eenigfpel, miffchien om daar door

A a 2 te loo-
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te lootcn, wat voor een gedaante iemand krygen zoude, in manier als men anders met

het kaarte-fpel doet , want van buiten zyn ze malkander allegaar zoo gelyk, dat men

zc niet onderfcheiden of weeten kan , wat daar in gefchildert is.

HET DERDE HOOFDGESLACHT

Van de Schulpen , maaken de Peótines ofplatte St. Jacobs Schulpen

en Peótunculi , dewelke bultig zyn.

Emeene St. Jacobs-Schulpen. Maleitfch, Bia SiJJÏr.

\T[ 2 . TtSenfecundus , is kleinder en bultiger , vol van fwarte en grauwe ftip-

jes, waarom men ze bonte Mantels noemt, van koleur grauw aan 't brecd-

fte deel.

3 <Pe0e» tennis, is dun van fchaal , met geen verhevene plooijen , en met korte

ooren , in vierderleyc foorten verdeelt : De l
fie

is kaftanjebrum ,
met korte en ydele

fchubbekens en met fwarte plekjes, gemeen aan de voorde randen van fteen.ge ftran-

den op de plooijen : De ï
dc blyft klein , zy is grauw , ruig van fchubbekens en

met fwarte plekjes , gemeen aan de voorfte randen van ftecnige frranden : De 3
e

is

ganfeh wit , ook met ydele fchubben : De 4dc
is koraal «n minjerood ,

zommige ook

citroengeel, dieper geplooit, en ruig gekartelt op de plooijen; doch word zelden ge-

vonden , en daarom voor een groot Rariteit gehouden.

4. Amujïum. Neêrduitfch, Kompas-fchulpen , word zoo genaamt van de ftreepen,

dewelke op den bovenften fchaal van koleur leververwig doorfchynen gelyk op een Zee-

kompas; zy zyn van onderen wit, zoo dat men meenen zoude, dat deze twee fchaa-

len niet't' zaamen behoorden'; zy worden nergens gevonden dan op den kuft vznKe-

ram omtrent Hate en Waro ; op Ambon vind men een flach daar van , waar van de

onderfte fchaal lichtrood of incarnaat is , de bovenftc bruin , doch zonder kompas-

ftreeken.

5-. Radula , een Rafpe , deze zyn geformeert , als of men een Jacobs-Schulp in

tween gedcclt had, te weeten, aan deeene zyde recht, aan de andere rond ,
diep ge-

voorent of gekamt , en daarenboven gefchubt als een Rafpe , ganfeh wit en zonder

fchildcryen. Een kleinder ilach heeft fyne kammen en fchubbetjes gelyk een faat, en

is vuilwit.

6. Teetmculut -vulgaris. Maleitfch, Bia Cucurang , zoo genaamt wegens haare ge-

kartelde kanten , waar door het naar getande uifen gclykt, waar mede men de Calaf-

jW-nooten rafpt, de fchaal is rondachtig en hol, dewelke 3 dwarsvingers groot wor-

den, zy is geel in het midden, en op de plooijen merkelyk gekartelt : Vefcuntur ad

excitandam Venerem.

7. Fragum, een Aardbefie. Maleitfch, Cucurang mera, is als de voorgaande ,
van

buiten vol van roode fchubbetjes , waar door ze naar een Aardbefie gelyken.

8. Fragum album, witte Aardbefie, is fchaars een duim groot , en van het zelfde

fatzoen als de voorige, behalven dat de vlakke zyde wat fcherpe kanten heeft ; de plooi-

jen zyn dicht bezet met fyne rimpjes, bleek of witgeel, enzelden te vinden : Zy heeft

noch
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noch een grooter foortc , dewelke de eene zyde ganfch plat en glad heeft' , de plooi-

jen zyn bezet met ydelc rimpjes , die beter naar fchubbekens gelykcn j zy is bekent

in den Amboinichen Inham.

S>. Tecten virgineus. Maleitfch) Bia anadara , is een dikfchaalige getande Schulp >

aan dc eene zyde met een uitloopendc hoek, als of men van een halve Maan met een
ichuinfe ftrecp deccne hoorn afgelheden haddc, van koleur blcekwit, zonder fchilde-

ryen, maar uit zee komende met een bruine wolkachtigheid bekleedt, of beter met een
donkergrauwe of aardverwigc ; het vleefch is hardachtig , en heeft een minjerood toe-

gefpits handeke, van zich gevende een lichtroode zap, 't welk de Inlanders vergelyken

by de eerfte bloem van een Maagd , waar van ze den naam heeft.

10. TeBen granofus , heeft een gedaante van de voorgaande , doch ronder en dun-
ner van fchaal, de plooijen ftcken zeer uit, en zyn bezet met grove korrels , die den
fchaal eenigzins ftekelig maaken ; zy is in Ambo» on bekent , maar valt op Kerarns

Noord-kuft.

11. Tecten faxatilis. Maleitfch, Bia batoe , is langwerpiger en fmalder dan Bia
anadara , zy heeft achter een platte rugge , en daar over twee bultige hoofden , handende
de fchaal los aan malkander met een velleken , en fchynt by haar opening , als of 'er

een ftuk uitgebroken was , en aan den hoek wat haairig, genaamt Maclra , Baktrof.

12. Billetjes, hebben den grootte van een duim, en zyn van koleur bruingrauw.

ij. Bia filoos. TcBen buïïatus , is zeer dun van fchaal , zoo dat men ze ligt in

flukken duuwen kan, van buiten lichtros en geelachtig , met eenige ftippelties , bin-

nen lichtrood en opgeblafcn als een zeker foorte van Pannèkoeken Filoos genaamt.

14,. Tefce, Scherfjes, zyn kleine ronde Schulpjes van dikke en platte fchaalen, heb-
bende den grootte van een dobbeltje of een fesje , van buiten zyn ze met groote kor-

rels bezet, vuilwit met fwartachtige of roflè plekken aan den kant.

1 f. Tejia peftmata , wilde Scherfjes, zyn ook rond als een fchelling, e.n dik van
fchaal , met voorens en ruggen getekent als de TeBines, doch veel grover , vuilwit

met fwartachtige plekken en tekens. Maleitfch , Bia VaUjafingang.

HET VIERDE HOOFDGESLACHT
Onder de Tellinse begrypt men al dat goedje , dat dunfchaaüg en lang-,

iverpigis, 't zyglad ofgefreept , beflaande in de volgendefoorten.

TEttina arenofa. Maleitfch, BiapaJJÏr. Deze loopen wat bochtig , en zyn met
ftekelige korrels bezet, zommige lichtgrauw ofwitachtig, zommige uit den

blauwen en grauwen koleur gemengtj maar de meeftc zyn roodachtig, ge-

lyk ook de kanten van binnen zyn.

2. Tellinafaxatilis; Biabatu, is een dikfchaalige ruige Schulpe , methetachterfte

aan de klippen vaft , en haairig.

3. Tellina gari ; Bia bocaffan, deze is niet geflxeept , maar langs den kant met ee~

A a 3 nige
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nige kringen, 't overige effen fwartachtig of donkergrauw word tot Bocafan gebruikt,

het welk is het vermaarfte Amboinfche Garant met der Ouden Garum overeenkomen-

de , en is van tweederlei fatzoen , fwartenwit; het fwarte zoekende Chineezen, en

het witte de Europcers ; der Ouden Garum is uit darmen van kleine vifchjes gemaakr.

4. Tellina violacea , is grooter dan de voorgaande , gefatzoeneert als een fcheede,

dun van fchaal , aan de beide einden wat geopent , lichtviolet blauw met witachtige

brcede ftraalen : Men noemt ze ook Bia matta hart Baguala.

f.
Tellina cultriformis ; Biapijfoe, is mede dun van fchaal, en langwerpig, aan

de einden een weinig geopent , aan den voorften kant buikig en fcherp , met beide

hoeken achter overgebogen als een zabel , op den fchaal gefpikkelt met bruin of ros.

6. Lingua felis , Katte-tongen , zyn breede en platte Schulpen , aan de eene zyde

recht rond , aan de andere met een fmallen hoek , met veele fyne fchubbekens bezet

,

en daar door ruig als een Katte-tong,- zy zyn wit, met roodachtige ftraalen achter by

't hoofd te zaamen ftootende.

7. Tellina virgata. Maleitfch , Bia matta hari, Sonne-fchulpjes ,
verbeelden een

Weftphaalfchen ham , vol kringen of ribben met de kanten paralleel loopende , van

geelcn koléur met roode ftraalen : Men vind 'er ook doch zelden, dewelke rood zyn

,

met witte of geele ftraalen : Een ander foorte valt op Keram , de grootfte van allen ,

zynde over den fchaal bruin, zonder ftraalen en glad.

8. Tellina leevis, alba, rotunda, is als de voorgaande doch ronder; de witte daar

van zyn de raarfte , en hebben achter by den wervel een rood plekje.

S>. Folium. Maleitfch , Bia Lida, deze is ganfeh plat en dun, heeft geen uitftee-

kenden hoek gelyk de Hammen , maar aan beide einden ronde , of aan 't eene eind

rond en als afgefneeden , en aldaar fcherp getandt , gelykende naar een tong ofeen blad

,

zy is van koleut hooggeel , met en zonder ftraalen , zy word weinig gevonden.

10. 'Petafunculus , Hammetje, heeft de gedaante als een Banquet-hammetje , een

vinger lang , en ruim een breed, zeer dun van fchaal, eenpaarig rood, zommige in-

carnaat, dewelke breeder zyn; andere zyn lichtgeel, andere als vuil yvoor.

11. Tetafunculus ftriatus , is een langwerpig Schulpje , inde lengte geribt , wit of

lichtgrauw.

12. Vulfella, Baartnypers, is een langwerpige Schulp, aan d' eene hoek dik, aan

d' andere dun, plat, en rond, zoo dat ze open en toegaan gelyk een tang ofChinee-

Yche Baattnyper , of gelyk een Eendebek.

Soknes b'wdvij maaken de gedaante van een

Scheede , en zyn

1. Solenes bivafoi], Ungues, DaByli, vulgb, Vagina. Neerduitfch , Orgelpypen.

Maleitfch , Bia tnitu en Bia faron naar de gelykeniife van een fcheede :
Zy zyn 4 en

5 duimen lang, dunfchalig, uit den ronden wat plat, aan 't eene eind open, doch niet

wyd gaapende ; van koleur lichtbruin , aan zommige met witte plekken en ftraalen ,

eifen en glad.

z. Rojlrum anatis , Eende-bekken , zyn mede een foorte van Solenes , van twee-

derlei
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derlci fatzoen, Wyfkc cn Manneke, van koleur fpierwit en doorfchynendc a!s glas

van Mofcovien.

3. BiaCatsjo, is een klein Schulpje , een lid van een duim lang , van koleur is ze

wit of blauwachtig met groen gcmengt, de gedaante is* als eenfehepje, met een plat-

te rugge in het midden van ieder fchaal.

HET VYFDE HOOFDGESLACHT.
De Mufculis , van de Moffelen , alias Mkulis.

~Jk JT Ufculw anaturius. Maleitfch, Afuffeng bebec , dat is , Eendc-Moflel , bleek-

l^/i '
DrU"1 611 wat ™mPeuË> waarmede ze de Eenden hier te lande voeden.

2. M'ttulus vu/garis major. Maleitfch, Affuffeng, is een gemecne Mof-
fel , hier te lande meer naar den bruinen dan blauwen koleur trekkende.

3. Mitelhts faxatilü, is nog kleindcr, fchaars een lid van een vinger lang, maar
breeder , en als een oor gefatzoeneert , buiten rimpelig en korrelig , omtrent de kan-

ten met haairen bezet.

4. Mufculus arenarius. Maleitfch, Afuffeng paffir > fteekt geheel in 't zand verbor-

gen , gelyk de Solenes; zy is van fatzoen als de Moffelen, doch de zyden loopeSmeer
paralleel , en het hoofd is ronder, dun en bros van fchaal , eenpaarig grauw naar den
vaalen koleur trekkende.

f.
'Pholas. Maleitfch, Afuffeng batu, Steen-fcheeden , is een langwerpige fwarte

Moffel , hebbende den langte en breedte van een vinger , zomtyds ook een hand lang

;

zy groeijen in de groote Koraalfteenen.

6. Avicula. Maleitfch, Afuffeng burong , is een fwarte Mofl'el , in den gedaante van
een vogeltje of fwaluwtje , tewceten, zyn beide vleugels opwaarts fteekende, maar
als men ze uitbreidt, zoo gelykt ze naar een vliegend vogeltje met een lange ftaert,

groeijende aan 't hour , dat lang in zee ftaat : Men vind ze ook aan zeeboomtjes en
aan het fwarte Accarbaar.

7. Tholas lignorum , gelykt het uiterftc lid van een vinger, te weeten, van voren
ftomp, cn fpits, achter platachtig, met een rond gaatje in 1 deelen opgaande, van
buiten grauw , lelyk en zeer bros van fchaal ; zy groeijen in verrotte paaien , die in

zeewater ftaan , zoo als de integri Solenes.

*

HET
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HET SESDE HOOFD GESLACHT.
Bia mantsjado , dez>e gelyken wel naar een Indifch [mal mes of bijl.

Amboinfch , Kima omen. Neêrduitf:h , Holfter-f-.hulpen , zyn-

de driekantig, lang, plat, boven breeder engapende , be-

neden fcherp en fpits toeloopende , gelyk een Holfler.

Inna prima , Jive oblonga , is i a voetlang, 4 duimen breed , beneden fpits

' Mjr toeloopende, zy heeft haaren Tinnophylax , gelyk alle Tinna hebben , en is

J . van bekende fatzoen.

2 . Tinna lata. Ttinius noemt ze Tenna , deze word voor het Wyfje van den Tinna

gehouden , en is wat korter dan de voorgaande , maar veel breeder en dikker van fchaal ,

zeer wel een Weftphaalfchc ham gelykendc , zy is 1 6 duimen hoog cn 1 voet breed ; de

fchaal is mede fwart en aardverwig , in rycn met fcherpe fmalle fchubbcn bezet , en

dezelve in hun ouderdom behoudende.

3. Tinna albn , is veel kleinder dan de voorgaande •, wit of lichtgeel van fchaal

,

dun en half doorfchynend als glas , niet recht driezydig , maar in 't midden boch-

tig , als of ze t' zaamen gebogen was , van buiten glad , doch een weinig geplooit

:

Zy fteeken niet in 't zand > maar hangen met de baarden aan de klippen , en worden

zelden gevonden.

HET ZEVENDE HOOFDGESLACHT.
De Oftris , van de Oefiers. Tiram.

Oftreum radicum , Jive , lignorum. Neêrduitfch > Stok-oefters. Maleitfch , 77-

ram bezaar. Deze zyn de grootfte van verfcheiden gedaante; zommigc door.

malkander geflingert, en van buiten geplooit : Deze komen van Boero.

ï. Oftreum palorum. Sery-Oefters , deze zyn wat kleinder , omtrent een vinger lang

met geplooide randen , van buiten grauw en fchilfferig.

3. Oftreum faxatile, is klein, en van vcclderlci flach; zommigc zyn als een fchot- •

teltje , en zitten aan de klippen vaft ; zommige zyn rond als Paarlemoer-fchulpen,

cn ftaan overeind : Zy groeijen op alderhandc fteenen , en zyn lekker om te ecten.

4- Oftreum placentiforme , Jive Ephippium. Neêrduitfch, Engel fche Zadels en Za-

del-Schulpen. Maleitfch, Tiram lebber , deze zyn dun en plat, doch een weinig gebo-

gen in manier als de platte Engeliche Zadels , hebbende 6 of 7 duimen in den 'Dia-

meter , van binnen paarlemoerachtig , en met regenboogs verwe : Een ander dunner

flach vind men in deaen Inham , dewelke dunner cn platter is gelyk een Pannekoek:

De voorgemelde Zadels hangen de Alphoreezen op Celebes aan hunne huilen , als zy

goed geluk gehad hebben over koppen te haaien , om daar door te laatcn zien , dat

daar een ftout man woont, die zich niet veel onder de neus Iaat peuteren.

f. Oftreum fulcatum majus , is een dikfchaalige Oefter, uit verheevene plooijen ge-

maakt.
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maa 1 welkers ruggen bezet zyn met fchubben , als lange nagels t' zaamen gerok,

gan.. . uig en morsachtig.

Oftreum fulcatum minus , is qualyk een hand breed groot , uit weinige doch

groote plooijen gemaakt, zonder uitfteekende nagels of hoornen , maar met kleine gaa-

tjes en ruitjes uitgegraven ; zy is grauw en zuiver , en word zelden gevonden , waar-

om zy voor een groot Rariteit word gehouden.

7. Oftreum echinatum. Maleitfch , Bia tsjoeppo, heeft twee holle fchaalen , don-

kerbruin , en overal met Hekels of takken bezet gelyk een Echinus marinus of Zee-

appel , van ongelyke lengte , waar van zommige breed, zommige rond zyn, moei-

lyk om aan te vatten , behalven by het hoofd, daar de ftekels op 't kortfte zyn
:
Men

vind 'er ook op den rugge geribt en met ydcle ftekels bezet.

8. Rechte Paarlemoer-Schulpen, vallen in deze Eilanden niet,' maar wet een foor-

te, die zeer daar naar gelykt, hoewel ze geen paerlen geeft; zy word genaamt Tafel-

borden, en Zilverpierings. Maleitfch, Telinga andjin , dat is , Honds-ooren s zy is meeft

rond , achter aan de eene zyde met een oor gelyk de Tettines , doch ftomp en bree-

der, buiten met veele lange fchubben bezet, en omtrent den rand zyn de langfte.

9. Oftreum dMftum. Neêrduitfch , Meshamer. Maleitfch, Bia Kris. Deze is ge-

fatzocneert als de letter T.

10. Oftreum tortuofum, komt uit de Papoefche Eilanden , en is hier onbekend.

1 1 . Oftreum eletfrinum , Bernfteen-Oefter , is een klein Oeftertje , en men ziet

maar den bovenftaanden helft daar van de bovenfïe helft is hol als een noote-dop,

doch fcheef, dun van verwe, binnen geel, buiten ook geel en paerlachtig, en hel

doorfchynend als donker bernfteen, in de zon een fchoone weêrfchyn gevende.

12. Mitella, Mytertjes, is een flach van Balani , gefatzoeneert als een platte My ter

van 4 of 6 beentjes gemaakt , dewelke klauwen van een vogel gelyken , gekartelt en

overdwars geribt, vuilgeel en groenachtig; deze beentjes ftaan alle met de fpitze op-

waarts en fluiten den Myter, doch boven konnen ze haar openen, daar het Beeft dan

iets uitfteekt en het voedzcl aflekt , zynde het flym , dat de zee daar omzet ; onder

aan den Myter ziet men noch andere beentjes als tandtjes, die allenxkens andere My-

ters voortbrengen, waar door het komt, dat men 4. a ƒ aan een klomp ziet zitten.

1 j. Langhalfen , is ook een Heefter-gewas , in de gedaante van een fpitze hoc\ge

Myter, gemaakt van 6 witte beentjes, waar van de twee fmalfte den rand aan den hals

maaken, overeenkomende met de Clavicula van de Dieren, achter hebben ze een lan-

gen hals van taaije wol gemaakt, 'twclk aan de drooge inkrimpt, en aan de vaartui-

gen hangt : By de fpits opent zich de Moflël een weinig aan de zyde van den buik

;

(want op den rug zyn ze geflooten) daar komen zoodaanige kromme en bruine pluim-

tjes uit gelyk een Haane-ftaert, of gelyk van de Balani gezegt is. Diergelyke Oefters

of Moffelen zyn het , uit dewelke men gelooft heeft , dat de Schotfche Rotganfen

haaren oorfprong hebben , overmits deze ftaert of pluimen , waar mede ze haar voed-

zel zuigen , een vleugel van een vogel gelykt.

Beftaande alle de bovenftaande Geflachten zoo Hoornen als Schulpen t' zaamen

in 272 foorten.

B b
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De Hr

. Sipman , een der grootjle liefhebbers en bewaar-

ders van zeldzaame dingen , heeft deze befchryvinge en

verdeelinge der Ambo'mfche Hoornen en Schulpen opge-

ftelt , zynde alstoen een medegenoot van den Hr

. Rum-
phius tot Ambo'ma , en heeft het zelve alhier overge-

zonden aan zynen byzonderen goeden vriend', den Hr

.

J.
de Jong , die het , als dienftïg tot dit werk, aan

ons heeft overhandigt ; waarom wy het ook , tot vol-

doeninge der naukeurige Liefhebberen , en nader ver-

Jiant dezer Befchryv'mgen , hier hebben bygevoegt.

EINDE VAN 'T TWEEDE DEEL.

D' AM-
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HET DERDE BOEK,
Van de

MINERALIEN,
GESTEENTEN,

En andere zeldzaame zaaken.

I. *HOOFTDEEL.
Hoe het gout in de&e Landen vervalfcht Word.

jLhoewel het gout met fcheepen (doch niet vol) in oude tyden uit MU*
> Indien gebracht wierd, zoo bevinden wy echter in onze tyden , dat
'het op verre na zoo overvloedig niet meer gevonden word, dat men
>over de goutklompen zoude ftruikelen , gelyk men by Salomonsty-

|
den te Jerufalem over de Steenen deedt ; want men nu ter tyd al lang

f vraagen moet, waar hier of daar een goutberg zy. Sumatra is het
eenige

,
't welk hedendaags de kroon fpant , en naad daar aan Bor-E 'f'"

neo; op Tmor valt een weinig, van Celebes word wat gedroomt, als mede van Nova ~&
Gumea, en een weinig zandgout levertMmdanao, en de Philippynfche Eilanden • Oud™**
indien

,
China en Japan willen wy onder den kreits van ons water-Ind.en niet begrepen

hebben: Hoe wemighetnu is, zoo wil echtereen ieder iets daar van in zynhms hebben

,

agtende geen huisgezin zich gelukkig, daar deze Huis-God niet gevonden word, en dit isde oorzaak, waarom de kleine meenigte, die men nu vinden kan, zoo verdunt, gerekt,
geilagenenvervalfchtword, dat het ten minden naar gout moet gelyken. Ik wil al ft
Ie de manieren hier niet ophaalen, hoe het zelve toegaat, maar alleenlyk dit wei->*mge hier aanroeren, hoe het in deze Erlanden vervalfcht word, en dat tot waarfchou- ££,winge van onze Landslieden

, die het geluk mochten hebben daar mede te handelen
M̂ u"

.
M

- word ver-Bb 3 Gcc-Hafc
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Geene Alchimiftifche vonden heeft men by deze domme Inlanders te vreezen ,
zoo is hun

ook de konft van verzilveren en vergulden onfaekenc ,
maar zy hebben cenen anderen

fnoden handel , waar mede zy ook de goede kenners van metalen bednegen
:

D.t gc-

fchied op deze manier, dat ze het gout tot dunne blikken flaan, en daar medez.lve-

re plaatjes zoodaanig bekleeden, dat het geheele werkftuk voor zuiver gout aangezien

4K£ word, door de toets kan men dit niet bekennen, of men moeite het zoo diep weg-

H flypen , dat men op 't zilver komt , daar op men dikwyls niet verdacht is
:
Een ftuk-

ie van de kanten af te fnyden om te zien wat daar aan v.ift is, gaat ook met vaft,

want het gout in 't doorkappen of doorfnyden zich zoodaanig in defneede legt, dat

dezelve mede geel vertoont: Zoo gy her in 't vuur fmyt , en tot een klomp fmelt, zoo

kryct gy goet zilver daar af: De naaite weg dan is, dat men het fatzoen leert ken-

nen, het welke de gewrogte ftukken hebben, waar van ik twee foorten heb lecren

weeder-

De pi

ven om het

te k<

tweeder-

ki. kennenlei. kennen. .,"•«« j

Hetere Het eerfte en gemeende is, dat men Amboinfche goude Slangen noemt
,
zynde van

wervelen smaakt, fchier als de beenderen uit den rugge-graat van een Slang
,

uit dun-

ne blikken in malkander gefchakelt, en aan de einden met twee Slange-hoofden voor-

zien- deze kan men noch eenigzins aan 't gewicht bekennen, want ze vallen veel

ligter dan het maflïev gout, ook zyn ze in 't voelen nooit zoo koud als het waare

EOUt. '
, ,

Hetwe- Het tweede' fatzoen zyn diergelykc Slangen, niet uit wervels gemaakt, maar een

*'
doorgiande ketting, wiens draad in 't kruis gevlogten is op de manier als een rugge-

grftt uit den vifch Serdijn of Haring-, hier van zyn zommige ook uit zuiver zilver ge-

mnakf en van buiten met eenige verw geel geverwt, 't welk men egter door de toets

liet bekennen kan : Deze twee fatzoenen wierden eertyds in Amboma veel gemaakt

door de goudimceden , d.e te Ihamahoe woonden , en zyn onder den gemeenen man noch

genoegzaam te vinden; maar zoodaanige Slangen , die van draadwerk gemaakt zyn

,

Welkg^t borden niet of zelden vervalfcht , d.e men dan voor dat geene mag aannemen
,

t welk

ZZZl de toets uitwyft. De goude krishegten moet men zoodaanigaannemen , dat ze maar een

goude blik boven op hebben, en het overige van binnen is opgevult met een.g hers,

£2* gelyk ook de hoofden van de voornoemde Slangen zyn. ,
Als men in de Zuid-Oofter

Zlehten Eilanden gout handelt, daar vind men groote fchotels en tafelborden, dewelke gout

fchynen , doch zoo dun zyn als klatter-gout, en van Hecht alloy »
echter noch al be-

ter dan de nuffieve ftukken, die zy U aldaar roonen, vermits dezelve met geel koper

vermengt zyn , 't welk een fnoode vermenginge geeft, en tot alle werken onbe-

quaam is.

II. HOOFT DE EL.

Water-Troef <van gout en zilver.

De Proeft T lt de gefchiedenifièn is bekent , dat Arehimdes Boüwmeefter des KoningS

£*" fT T
HieToyiis te Syyucitfn de eerfte uitvinder is van deze konft

,
doch zy is noot

CV I ) veel in 't werk geftelt, ten deele omdat men groote klompen goiits en zil-

vers daar toe hebben moet , andersdeels om dat het water zich zoo buikt
,

fwel ,

en als een bogt maakt buiten en boven het vat , als men het gout daar in doet
,

na-

mentlyk als men met kleine ftukken handelt, zoo heb ik dan myn heurel a h er by

»_ "ZfteHen, hoe men zulke proeven met kleine parthyen gout en zi ver» » twerk

ftellen, wel te weten, dat de ftukjes van gout en zilver, d.e men toe fen wil, ten

ZIet
r

:"neen moeten fwaar zyn, en tot ftaafjes en andere maftieve klompen moe-
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ten gegoten zyn : Hier roe worden vereifcht zekere toeftellcn , waar uit dan eenige Grond-
regelen gemaakt worden, en daar op het werk zelfs volgt, namentlyk.

Eerfte toeftel.

Neem van
!

t fynfte gout , dat gy hebben kunt, en niet beneden de 2 3 karaaten zy , Eerfte

fyn zilver en fyn koper alles tot ftaafjes gegoten , en aan het eenc eind plat , neem dan TeT^iZ
ook week wax , bekleed daar mede de voorfchrecve ftaafjes eerft met olye gel'meert , tnl:vm -

dat ze glad uit en ingaan , fnyd de formtjes boven af, dat ze met het platte eind gc-

lyk worden, laat het wax koud en ftyf worden, en neem de ftaafjes dan wederom
uir

:
De ftaafjes moeten te voren net gewogen zyn , waar toe ik gebruikt heb medi-

cinaal gewigt van 1 once , houdende 8 drachmen of qumten en 480 grein : Iederdrach-
me houdt 3 fcrupels of 60 grein: Ieder fcrupel houd 20 grein; en ieder grein heeft de
fwaartte van een witte peper korl of 2 korls gepelde rys ; een pond gemeen of zilver

gewigt is 6 drachmen fwaarder dan 1 6 oneen medicinaal gewigt.

Tweede toeftel.

\Tu\ de voornoemde formtjes met water zoo vol gy kunt , ftort het zelve in een Deiwee-

Icopje of fchaaltje, weeg 't zelve netjes, en teken ieders gewigt byzonder aan : By demm'"r-

voorbeeld om van 't gout te beginnen. Ik heb een ftaafje van fyn gout, van ruim

23 karaaten, wegende 3 oneen min 27 grein of 7 1 fcrupels fchaars , of 1 4 1 5- grein

,

doch dewyl vyf greintjes gout zoo weinig water uitwerpen , zoo neem' ik het op 7

1

fcrupels net: Het water in 't voornoemde waxdoosje gaande word bevonden 90 grein

te weegen, zeg nu naar den regel van drien , 71 fcrupels geeven aan water 90 grein

5

wat gecven 24 fcrupels of een once? maakt 30; grein.

Eerfte Regel.

Dewyl uit 't volgende wetk blykt , dat het waterfchil van karaat tot karaat op een 011- 't Gevolg

ce gout bedraagt ruim een grein waters, zoo maake ik hier uit den eerften grondre-
'l<"""vm -

gel, dat een on$e fyn gout van 2.4 karaaten , 't welk men Capelle-gout noemt, aan wa-
ter uitwerpt 29 grein, en ik maake daar uit het volgende tafeltje:

Karaat. Water. Karaat. Water.

z+ - - - 29 grein 18 - - - 36
23 - - . - - 30 17 - - - 37

16 . - . - 38

if - - - i9
20 - - - - - 34- 14 - - - 40
19 - - - - - 3ï 13 - - . - 42

Al het gout , dat meer zilver houdt dan de u"' karaat mede brengt, word geen

gout meer , maar goudryk zilver genaamt.

Derde toeftel.

Een ftaafje Siams zilver weegt 3 oneen 2 quinten 2 fcrupels, of 80 lcrupels; zynwax- Deerde

formtje houdt aan water eerft 3 drachmen f grein , of 1 8 5 grein : Zeg nu naar den regel , Z"^Z
80 lcrupels geeven 18 j grein waters; wat geeven 24 fcrupels? maakt f f{ grein. 'tulvir.

m

Twee-
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Hoe men
die be-

werkt.

Tweede Regel.

Een onge Siams zilver werpt aan water uit 5- yf grein waters.

Derde Regel.

Verdeel het bovenftaande watergewigt van 't gout 29 grein in 24, deelen , 't welk

karaaten, of zoo men met oneen handelt, fcrupels zyn ; komt voor 1 fcrupel 1 '- deel

grein waters ten naaften by: Defgelyks't zilvergewigt 56 greinookin 2+gedeelt ; komt

nauw genoeg voor 1 fcrupel 2
\
grein , neem het eerfte van 't tweede af , blyft 1

}
grein , 't

welk wy waterfchil noemen van karaat tot karaat , want om dat onder ieder onge gout het

24tte deel of een fcrupel zilvers moet gemengt zyn, als het een karaat lager in alloy zal

wezen, zoo volgt dat het voorfchreeve waterfchil 't onderfcheid der karaaten aanwyft.

Vierde toeftel.

Btvitr- Een ftaafjeJapanfch koper, dat men voor 't zuiverfte houdt, weegt 7 ongen 1 drach-

de manier
2 fcrupels; werpt aan water uit 7 drachmen 2 f grein , of44.5- grein

;
door den

wegens t r • r '
_

h}tr. regel gewerkt, komt voor 1 onge 61 grein fchaars.

Exempel I.

Vn&r, Of u gout of zilver, dat gy tot deze waterproefbeproeven wilt, inhoude zilverof

%'lTg" koper, zult gy daar aan kennen; het zilverige gout is bleekgeel en week op de toets

;

gout, vl- het koperige is roodachtig en hard op de toets. Ik heb dan een ftaafje liegt gout,

dat ik bevinde zilverryk te zyn, wegende 12 drachmen en 45- grein, of 74* grein,

zyn wax-formtje houd aan water 1 drachme of 60 grein , voor de bovenftaande l i

drachmen en 45- grein neeme ik 38 fcrupels, en zegge, 38 fcrupels geeven 60 grein

water; wat geeven 24 fcrupels, of 1 onge? maakt 3 8 grein.

Om nu het alloy van dit ftaafje te weten, zoo zeg 2 4 fcrupels ofeen onge fyn gout

geeven aan water 2<> grein, wat geeven 3 8 fcrupels? maakt 46 fcrupels :
trek hieraf

de bovenftaande 3 8 grein waters, blyft 8 grein waterfchil, t' welk maakt 8 karaaten,

trek die af van 24 karaaten , blyven overig ï6 karaaten, 't welk is het alloy van dit

ftaafje, gelyk gy ook in de bovenftaande tafel vindt; waar uit volgt, dat onder dit

ftaafje 16 deelen gout en 8 deelen zilver zyn, dat is, een derde deel aan zilver.

Befluit.

Bï/W Hier uit blykt verder, dat deze proef wat onzeker gaat, indien de ftaafjes ,
diegy

ZZ'-T toetfcnwilt, met ten minften twee ongen houden ; want hoe meer iemant neemt

,

17,'L. hoe zekerder het uitkomt ; en in 't maken van de formtjes moet men wel opletten

,

dat het wax overal ter degen aanlegge, en in 't uitfehudden van de ftaafjes, dat men

den form niet drukt.

Exempel II.

M,tem Een Frankforrcr goude Dukaton was fufpea , dat 'er van binnen eenig zilver verbor-

TZf
sZy- gen lag, en boven op een goude blik hadde, nadien hy naar zyn grootte te ligt

•J*"* fcheen, hoewel op de toets Coepan-gout geleek, en, als men daar op fchrapte

,

klonk hy hol , hy was zwaar 5 drachmen effen , of 2 1^ dobbekjes ; deze op de voor-

noem-
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noemde manier met wax bekleet , het zelve in de midden door gefneden , en het wa-

ter daar ingaande wierde gewogén , en zwaar bevonden fo grein ; naar de boven'

ftaande Regelen moet voor 9 drachmen fyn gout komen fchaars 33 grein waters,

'twelk van 50 afgetrokken blyven 17 grein warerfchil ; waar uit dan blykt; dat het

over de 1 f karaaten lager is dan fyn gout s maar dewyl het de toets houdt op 2 1 karaa-

ten , zoo volgt dat 'er een ftuk zilver in moet zyn , doch hoe veel kan men hier door

niet weeten.

III. HOOFTDEEL.

Hoe gout en &iher op andere dingen behahen den

Toetjieen zJcb "vertoont.

"*U~^ Ewyl ik ondervonden heb, dat gout en zilver haar koleür op zommige dingen l'f^
I g anders vertoonen als op den toetftecn, zoo heb ik eenige der zeiver be- opgoxt itt

vindinge hier willen aantekenen.
vtr'

Ik heb van Makkaffar een Meftica Tinmig gekregen , zynde een oude mfjfi

'Pinang in een harden donkerbruinen fteen verandert, gelyk hy hier na zal befchre- arttf

ven worden : Gout en zilver daar op getoetft houden beide haar koleur aan de zyde yj„,

gewreven ; maar op het vlakke hoofd , daar anders de matta of 't oog ftaat , vertoont

het fyne gout haar regt geele koleur; maar al het gemengde vertoont zich ros als of

'er koper onder gemengt Was; maar het zilver blyft blank.

Op den Sangites of Meftica van Caju Sanga houden de metaalen haar koleur. Detww

Op Meftica parrang word het fyne gout lichtgeel, daar na hoe gemengdergout hoe Dtd^jk.

rofler de koleur is: het zilver is blank, doch wat rood loopt 'er onder.

Op de ftukken van Biagaru word al het gout lootverwig, maar als men ze naar De vierde.

't licht keert, vertoont het zich geelachtig; op het ronde ftuk van Biagaru word het

zilver lootverwig, doch heen en weêr geneigt, word geelachtig.

Op Calbahaar poeti word het gout lootverwig , naar 't licht geneigt word het fyne Divyfdt.

gout geel, 't gemengde donkergeel , als of 'er loot onderliep.

Op witte Keifteenen houden de metalen haar koleur, dochfteken niet uit, enkle- Defifde.

ven niet vaft.

Gladde Vuurfteenen of Snaphaanfteenen willen niet wel toetfen j doch de nieuwe De u-

Bimaafchc doen 't beter, hoewel ze doorfchynender zyn.

Allerley beenderen toetfen ganfeh niet , als mede de tanden van groote viilchen. De acht-

De Amboinfche gtoene en verfteende Amianthus toetft , maar de regte ganfeh be»e-

. i"p-
niet.

Op een flypfteen van Makkaflarfch 'Cofafluhout gemaakt is het fyne gout geel, Deiienae;

en 't gemengde ros, maar naar zich toegehouden van 't licht af word het allegaar don-

ker.

De zwarte korrels van Saguweers-boomen toetfen zoo wel als zwarte toetfteeneiij Deel/Mi

doch men vind zomtyds eenen> die half verfteent is , dewelke wegens zyne gladdig-

heid niet toetfen wil.

IV. HOOFT-
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IV. H O O F T D E E L.

Suaflïi wat het voor een Metaal zy.

'i Sultfa

hefcbre-
Vajfa is een mengeling van verfcheide metalen , gelyk hqt EleBrum antiquorum,

vc». by alle Ooftcrfche Volkeren in groote achtinge, zelfs bydc Portugeezen j ende
"nlanders draagen het liever tot ringen , dan gout. Hetistwcederlci; Nativim
en Artificiale , doch vcrfchillen beide wat van 't gcene de JEuropifchc Authcu-

ren befchryven. Ik zal derhalven hier zetten , gelyk het in Indien gevonden en ge-

merkt word, immers in dit ons water-Indien.

gmmkx'
Eleclrum nativum of het natuurlyk Smffti , 'twelkmcn ook Tambagga Srtajfa noemt,

wordt, word alleenlyk gevonden op het Eiland Timer in defzelfs Ooftelyke Landlchap Ade,

Ilaarhm- 'lct is van aanzien niet anders dan een rood koper, behalven dat hetdigtcrenzwaar-
imiffxid. der ;s dan het gemeene koper, met een weiniggout gemengt, 't welk menin'tdoor-

kappen gemeenlyk daarin blinken ziet, doch zoodanig dat het koper het meefte deel

uitmaakt, en derhalven voor een goutryk koper te houden is. Men vind het aldaar

maffief in groote en kleine klonteren, zomtyds zoo groot, dat 'cr acht man aan een

(hik op te beuren hebben, en ik heb uit den mond van Radja. Salomon, eertydsKo-
Hin v.m ning van Ade zelv gehoort, dat voor zyne wooninge een ftuk gelc"cnhccft, 'twelk

eenfiukon- , n , i -i „
gemeen ny voor een itocl gebruikte , waar toe ioo man geweeft zyn om het op den Berg tc

*'TflZ7
d l'aagen ' doch 't zelve is hem door de Portugeezen in 't jaar i66f afgenomen,

gebruikt, en waar over de meefte oneenigheid gevolgt is, zoo dat hy cindclyk uit zyn Land
heeft moeten vlugten. De Berg, daar in het valt, legt ruim i myl van ftrand naar

't Zuiden van Ade, zeer kennelyk aan zyne gedaante, en word by d' onze de Kopcr-

Vntmi berg genaamt. d' Inlanders vernaaien, dat op dezen berg twee groote witte buffels

%r°hL«- 'lu 's gehouden hebben, zeer wild van aard, dewelke fteencn aatcn , en 'tvoornoem-
Jen daar de goutryke koper door den afgang weder uitworpen , waar van d' eene noch zoude

in 't leven zyn. Zy hielden het ganich ongeoorloft dien berg aan te taften , maar lie-

ten zich vergenoegen met de klontertjes, die de rivier uit dien berg ontfpringende

afdreef; ja zy zouden liever oorlogen als dien berg aan te taften ommynen daarin te

En waar graavcn. Zy hielden dit metaal wel in waarde , doch men'heeft niet vernemen konnen

,

uHydi-gt- dat ze eertyds iets anders daar van maakten , dan vifch hoeken , tot dat ze door de Mak-
brmkte».

kaflarci] en Portugeezen wyzer gemaakt wierden.

/< In der daad dit metaal voor geen Eleltrum , maar goutryk koper te houden ,
goutrylkv-

jewy| (jes Z£[fs V j,jye jggi geen gou[ iSj cn ajje werJc4ll daar van gemaakt flaan zwart

uit gelyk ander koper.

Eraïuïf- Eleffrum artificiale is veel fchoonder cn koftelyker dan 't voornoemde Natuurly-

dwrlmjl ke, cn daarom ook in veel grooter gebruik : Het gelykt wel rood koper , maar veel
gemaakt. helderdcr van glans en blanker, met een gccle weêrfehyn fchier als een glocijende kool,

wanneer 't gepolyft is. Het word op verfcheide manieren gemaakt, waar van dezedc

gemeenftc is, men neemt fyn gout van 23 of ruim 22 karaat, en fyn roodkoperge-

lyk het Japanlche is, van ieder even veel en dat fmelt men t' zaamen ; als men meer
Hoe bet gout neemt, zoo word het Suajfa donkergeel cn zoo mooi niet : Andere ncemen gout

bereidt
1

'. .
,

wordt. en koper evenveel, een quartje fyn zilver, en de fwaartc van 2 dubbeltjes fyn f taal,

linelten eerft het gout en koper t' zaamen , daar na het zilver , en ten laatften doen

zy het (taal daar in ; doch zy moeten noch eenige handgreepen weeten , die zy voor

ons verborgen houden, want onze goutfmeden , deze mengeling willende namaaken ,

bederven gemeenlyk den gcheelen klomp, daarom men beft by d' eerfte manier blyft.

Defnef Deze Suaffa gepolyft zynde moet altyd fchoon en blinkend blyven , al komt
'er zout water en azyn op , ja fterkwater cn Spiritus falis armoniaci , want al wat! zoet i
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Zwart of groen uirdaat , is geen opregt Suaffa. Des zelfs gebruik als gezegt is ganfeh

gemeen by alle Ooft-lndifche volkeren, inzonderheit by de Maleijers , dewelke glad- van.

de hoepringen daar van maken om aan de vingers te draagen , kalkdoofen in de T7-

nant-h&keas , blikken om hunne kriflen aan de fcheede en aan 't onderfte van'thegc

daar mede te bekleeden . en de groote Koningen ook drinkkoppen en bekers : Men

fchryft het zelve zoodanige kragten toe , die men voor waangeloovig zoude agten ,

rf

%<*»/

niet te min is t' by die volkeren zoo ingewortelt, dat ze daar niet af te brengen zyn, den.

roemende op de veelvoudige ervaring. Zeker indien de helft daar van waar is , zoo

mo°t men het billyk 't gout voortrekken, en 't is zoo veel wonderlyker, dat die krag-

ten noch in 't gout, noch in 't koper affonderling ftcken , maar eerft door vermenging

verkrygen: Ik heb gezien, dat perfonen, die den mond verbrandt hadden met fcher-

pe kalk , den zeiven geneefden met een ring van Suaffa in den mond te ftcken ; hier-

om maken ze geerne kalkdoofjes daar van , waar in allerlei kalk onfchadelyk word :

'aarEenig vergift omtrent dit metaal komende doet het zelve verbleken , vreemde koleu- En m
ren aannemen en knerOcn ; het waangeloof doet 'er by , dat de drager van dit metaal 7lgetmi-

van veelderlei ongelukken zal bevrydt zyn, en, zoo hem iets geraakt ofeenige liekte km -

overkomt, de ring zal aan de hand berftcn. Daarom draagen de Maleijers en Makkaf-

faren 't zelve zoo geern aan hunne kriflen , en aan hunne wapenen, houdende zich

daar door in den oorlog gelukkig , zoo lang de Hollanders hun niet overkomen, re-

gens welke zy geloven, dat zelfs hunne Duivels niet beftaan konncn.

Des zelfs waardv , als men 't koopt , is ten minftcn het halve gewigt van gout, Da zelf'

1 1 1 J j 1
waardy en

doch als men 't van hun hebben wil , zoo moet men t gemeenlyk nocli duurder be- g„t,c.

taalen : Veele van onze groote plegen de Rottangs, die ze in de hand draagen, met

Suaffa te beilaan, dewyl het onkoftelykerisdan vanlouter gout, en niet te min fchoon-

der van glans is , nooit uitflaat, en de handen niet befmet, gelyk zilver doet.

Quaad Suaffa word gemaakt als men jong gout neemt vaH 1 7 of i 8 karaat , te wee- Welk

ten daar onder ruim deel zilvers is j want deze menging met rood koper geett wel goct „,

een Suaffa , her welk zeer blank word , doch na 't polyften niet langer blinkt, maar

ftrax als men het raakt fwarcachtig of donkerbruin word, en de vingers zwart verft,

doch t' elkens als men 't wryft weder blank word : Dit is by geval gevonden door d"

ontrouw der goutfmeeden , die in plaats van oud jong gout naamen ; egter hebben

deze zwarre ringen noch hun gebruik, als men rouw draagt.

Elelirmn Antiquorum zoo als 't van d' oude Autheuren befchreven word , nament-
andere

lyk een menging van 4. dcelen gout met 1 deel zilver , is hedendaags onder die naam fiirt.

niet meer bekent, want de Maleijers noemen zulk een menging Maas Mouda , dat is,

jong gout, van zyn jonge (dat is bleckej koleur.

Zwart Suaffa komt uit Tmquin en Japon zynde een flach van rood koper , 't welk van
s^r'

buiten altyd zwart is, maar als men 't wryvt, word het koperverwig, wiens mengin- Vll„ „,„„,.

ge my noch onbekent is ; men gebruikt het veel tot degen geveften , beflag om Rot- f^™''
tangs en Wambais-knoopen , dewelke met goude bloempjes ingeleidt of verguldt wor- tiege-

den, want het gout door 't draagen ligt afgewreven word: Zommige zeggen dat het wor^

een meng/.el van rood koper en yzer zy ; andere dat het 't hart van 't roode koper

zy : De Chinezen noemen diergelyk koper Luykung tang , dat is, Donder-koper , en

zeggen , dat het d' oudfte en befte kern van 't koper zy , van buiten zwart uitflaande

,

maar geenzins dat het van den donder afgeflagen wierde.

Aunchalcumfive Orkhalcum Antiquorum fchynt geenzins ons geel koper of meffing £*>l*^

geweeft te zyn, 't welk door menfehen gemaakt word van gemeen koper metCadmia i,„ /y

of Chalmey geverwt-, maar een goudryk koper, 't zy natuurlyk uit de Bergen gehaalt , J^'
k'

gelyk wy boven van 't Timorfche gezegt hebben , 't zy door de konft gemaakt , ge-

lyk onze Üoft-Indifche Suaffa is, want van dit rood Suaffa fchynen de Perfiaaniche

Koningen hunne koftelyke drinkbekers gemaakt te hebben , die zy Batiahas noem-

den, hebbende de gedaante eener in de midden doorgefnedene pompoen , waarvan

C c 2 wy
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wy noch het Maleitfche woord Bateca hebben , 't welk nu een Water-meloen beduid.

Hier van fchynen ook geweeft te zyn de twee koftelyke vaten , Ezrx Cap. 8. dewelke

de Koningen van Perfien in den Tempel van Jerufalem vereert hadden : De text van

E. mt Ezra aan het VIII Hooft-deel, yf. ^7 luid aldus: Ende 2 -vasten van blinkendgoed

1? koper , begeerlyk als gom . In 't Hebreeufch (laat arttö maf* / 't welk beter word
ï?

'

overgezet, blinkend koper, gclyk de Grieken het ook overzetten, x*a*b~ cm'A/3»©<

,

dit woord crr.'A/^©-, afkomftig van rtbfic., geeft te kennen eene eigenichap het op-

tegteEkSrim toekomende, en niet geel, gelyk zommige Ovcrzcrters hebben.

hSBtl Chafmal by Ezech. in 't eerfle Hooftdeel , yf 27. is ook anders niet geweeft

dan een zulk Suafa, 't welk de Grieken overzetten^r
S
o, Eletlnm , gclyk zulks met

bondige reden bewyft de geleerde Sm. Bochardus in zyn byvoegzel op 't Hierozoicum ,

C*,JS *7,

alwaar hy het woord '-JOBTI Chafmal afbrengt van twee Chaldeeufche woorden CTU Nc-

chafch en Melal , rouw gout , zoo als het uit de mynen komt ,
waar mede t' eenemaal

overeenkomen de woorden Aurichalcum en Chalcochrufon : Zoo is hy ook van ge-

dachte en wel met goede redenen aangaande het woord ^toAÏm», Chalcolibanon,

0,k in d' ( waarvan men leeft in d' Openbaaringe Joh. I: 1 j . en 1 1: 1 8. ) dat het eigenfte zy met

^'"'T, Chafmal oï EleBrum metallicum, dat is, fchoon gepolyft Suafa ,
't welk wy boven de

*5j koleur'van een gloeijende kool of van gefmoltcn koper, zoo als 't in de gloed ftaat,

a
mtia, gegeven hebben : Wy belluiten derhalven, dat het opregte E/effrum metaUicum een

Sua<la mening is van zuiver gout en koper , 't welk na '$ getuigenis van Tlinms en der Ou-

IZJg! den d' eigenfehap heeft met zyn regenbogigc verwen het ingegoten vergift tc verraa-

den , 't welk de menging van gout en zilver alleen geenzins doet.

De Javanen maken hun Suafa aldus : Zy neemen fyn gout een reaal zwaar
,

een

jfc&*R«d zilver, 3
fesjes5r»»£»/«rioffyn geel koper, rood koper van ieder een quart

,

£±* loot ruim een dubbeltje, fmelten dit al t' zaamen , doch het loot doen zy niereer daar

by , voor dat alles in de vloed ftaat , dan gieten zy het tot ftaefjes en flaan ze (agtjes

met een hamer , doch zoo draa zy zien, dat het fcheurt, zoo leggen zy 't weder in

't vuur , en Iaaten het dan van zelfs kout worden, 't welk zy dikwils doen moeten

,

tot dat het zoo dun en breed worde , als zy 't begeeren ; zy konnen't zoo dun kry-

gen als blik, waar mede men de kris-fchecden bcllaat, en het laat zich ook foldeeren:

Ê» « ly Dit Suafa is by de Javanen in grooter waarde dan enkel gout , en hunne Keizer de

h
ZT' Suffuhunam draagt het meer dan 't gout: Zy maaken ook kalkdoofen daar van

,
dewel-

l
Zardy. kc den kalk zyne fcherpheit benemen , 't welk ook doen de Sttafa-ringen ,

als men ze

in den mond houd.

V. HOOFTDEEL.

Hoe eemge metaden door den Spiritus falis beproeft worden.

g-K T.ritus faüs communis doet de volgende werking op de metaalen
:
Op fyn

W gout doet hy niets anders, als dat hy 't fchoon maakt

:

V J Op {legt gout doet hy infgelyks.^
Op zilver, wort het fwart, een weinig naar den blauwen trekkende als inkt.

Opregt Suafa blyft helder, en verandert ganfch niet, 't welk dan eene vafte proe-

ve van 't zilver is. . . ,. „ .

Optof Quaat of fwartaehtig Suafa eerft fchoon gepolyft word door den Spntusfahs ftraks

fcO»
W
Op'tC,«^/^of'tDonderfchopje, word blauwachtig zwart, en droogt

",a op als zout , in de kuiltjes van 't zelve Schopje word het regt blauw.

Spiritus

falis boe

Aie op gout

werkt.

Op zilver-
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Een ftaafje van een ander Dondcrfchopie gewint niets blauws , maar word donker

mufcus-grauw , daar wat paers onderloopt.

Eleifrum tiativum van Timor word op 't vlakke koper rood , maar aan.de zydc in

de kuiltjes donkerblauw : Het Japanfch koper word cerft donkerbruin , maar droogt

geelachtig op.

Spiritus falis Armoniaci doet de volgende werken : Allerhande gout word daar door

zuiverj doch aan 't jonge gout droogt het metter tyd blauwachtig op.

Zilver word vuilblauw; regt Suajfa verandert ganlch niet > 't welk wederom een vafte

proef is.

Quaad Suajfa word zwart met blauw gemengt : Donderfchopjes worden vuilgeel,

om dat 'er gout onder loopt.

Timorfch koper word roodachtig, en aan de zyden loopt 'er wat groen onder. Ja-

panfch koper word donker paers , met weinig geel daar onder.

Naarder proef van Spiritus falis communis: Op zilver van een Spaanfche mat word

hy zwart , op den derden dag de plek roodachtig , en aan de kanten blauw opgedroogt

:

Op t' Japanfche koper blyfr de plek fchoonrood en blinkend , en op den derden dag

aan de kanten fpaens-groen : Op het Tonquinfche zwarte Suajfa, daar men knoopen

van maakt, blyft het zwart en droogt zoo op.

Op ce» an-

dere foorc.

1'erfchcide

verande-

ringen.

Spiritus

Cilis Ar-
moniaci
hoe op 'i

gout

werkt.

Op 't zil-

Op Suafla.

Op Ti-

mors ko-

per.

Naarder
proeven

daar -van

ofvir-
fcheide

metaalen.

VI. HOOFTDEEL.
Zeldzaam Tfer in Indien.

ONs Water-Indien is van Ylêr weinig voorzien, niet zoo zeer als of het de

Natuur aldaar niet voortbrengt , als wel door d' onwetenheid der Inlan-

ders i dewelke 't zelve uit allerhande yfer-fteenen niet weeten uit te trek-

ken.

Crimata een klein Eiland, ten wellen van Borneo gelegen, heeft veele Yferfmids,

die t' zelve uit de fteenen weeten te trekken : Van daar komende Crimaatfche byltjes,

die men om dezen geheelen Ooft verhandelt.

Op Celebes Ooft-kuft in 't diftricT: van Tambocco valt ook veel yfer , waar uit men de

Tambokfche fwaerden maakt , door alle deze Eilanden bekent, doch (legt van alloy.

Een beter flach valt in het naafte Landlchap daar aan in 't Wellen gelegen , rondom het

binnemeir van Tommadano , welkers fwaerden en beter zyn en meer gelden dan fes

Tambokfche ; want zy wecten door veelvoudig wellen het yfer zoodanig te bearbei-

den , dat het zoo goet als ftaal word , 't water uit het voorfchreve binnemeir veel

daar toe helpende : De fwaerden kan men daar aan kennen , dat ze omtrent den rug

in de lengte veele bogtige aderen vertoonen , zynde een teken, dat ze dikmaals gewclt

zyn. Ik zal hier niet breed befchryven , wat veranderingen al *t yfer in Ooft-Indien

onderworpen is , naamentlyk dat dit duurfame metaal , 't welk de geheele waereld

dwingt, in Indien zoo bedervelyk is door den roeft , die 'tgeduurig plaagt, en, zoo

't in de vrije lugt ftaat, binnen korte jaaren verteert, veroorzaakt wordende door de

warme vogtige en doordringende lugt dezes lands, gelyk ik achte genoegzaam bekent

te zyn : Ik zal alleenlyk hier aanhaalen eenige zeldzaame ibortcn , waar van men zoo

wel fabuleufe als waarfchynlyke dingen verhaalt, gelyk 't zelve van d' Inlanders opge-

geven word.

Ghiry is een Berg en opene Stad op d' Ooft-kant van Java digt achter de koop ftad

Grifek gelegen , waar op woont de Tenimbaan , dewelke daar als Patriarch en Prie-

fterlyke Koning woont , die wegens zyne fchynheiligheid en valfche wonderwerken

van al dat Landvolk , zelfs van den grooten Keifer of Sujfubtmam , voor een heilig

C c 5
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Tferword
me.de in

Indienge-

vonden.

7S« Cri-
mata.

Op Cele-

bes.

Waar het

iejie valt.

Verteert

in Indien

heel ligt,

en waar-

De herg

Ghiiy be-

woont van
een Heilig.
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Die de perzoon geagt word: Onder andere bedriegerijen verfchenkt deze baftaart-heilig aan de

^j'Za- vreemdelingen, en aan alle die hem bezoeken , zekere yfere ringen en armbanden , waar

t"d""
J' van ^e ringen maflief en d' armbanden hol zyn, gevult meteenige heilige aarde uit die

'

plaats gegraven , daar hy woont ; zommige ringen zyn dun en van binnen ganfeh

hol j zoo dat ze op 't water konnen dryven , 't welk het onwetende volkje voor een

wonderwerk houd : Zy zullen nooit roeden , en zy zyn goed voor beten en fteeken

van fenynige gediertens , defgelyks voor 't branden van kalk in den mond, gelyk bo-

ven gezegt is.

en ie rede- By nader onderzoek bevind men, dat dit alles bygeloovigheden en Moorfche be-

ft» waar-
dfjegéHjen zyn , Want die Paap maakt ze uit verroefte fpykers , dewelke hy uit zyn

tempel trekt , noemende dat yfer quans-wys BeJJi keling , want het word hem gebragt

van de kuft van'Cw-amandel , en de kragten zullen ze eerft krygen door zyne belefin-

ge ; het is waar zoo lang men ze aan de handen draagt , blyven ze blank , maar legt

men ze heen, zoo roeftcn ze als ander yfer ; dit bedrog van bygeloofis de gemeene man

onbekent, daarom laaten ze onze Chineezen hunne vrouwen draagen , jaa zelfs de üegte

Chriftenen dezelve noch al in waardy houden , geloovende dat de kr.,gten der Natuur in

dat yfer zyn. Zy willen ze echter niet ligt devrouwen laaten draagen , maar eigentlyk de

mannen ,cn dat aan den voorften vinger of aan den duim , waar mede zy den kris en andere

Deze wapenen vatten, om gelukkig in den oorlog te zyn. Ik vertrouwe dat ze dezelve tegen
heejigecn

j Landlieden gebruiken, want dat ze tegen de Hollanders niet vermogen, heeft dc
nermoogen P

w
*

tegen £ voorfchreven Moorfche Paus tot zyn ongeluk ervaaren, als hy in 't jaar 1 6&o. den i f

den, at April met zyn maagfehap yo weerbare mannen fterk in perzoon op ons volkaanquam

,

Inm't'tn*-
dewelke door van ^en Suffuhimam Amancurat dien heiligen berg zoude beftormen

,

derge- om dat de Temmbahan het heimclyk hielde met zjnen rebel Troenajaja, en hem geen
trogt.

ifomagie wilde doen : De Paap quam wel ftoutelyk met zyn gefellen op ons volkaan,

en doode een Dimfchcn Capitein met jf Zoldaten, dewelke door den drank verhittct

wat onvoorzichtig op hem aanquaamen, doch terftond wierd hy van onze mufquettcn

in zyn knie getroffen, dat men hem weder ria zyncn berg droeg , en de volgende nacht

wierd hy door een MadüTees op zyn kooi geponjaardeert, en des volgenden daags zyne

twee oudfte zooncn door Amancourat zelf op die plaats , daar ze onze Duitfche had-

E* met den nedergevelt ; wordende aldus dat geheele heilige geflagt uitgeroeit tot verwonde-

xitgenelt
rulg van gcncc' Java, daar menigmaal te voren des Amancurats vader dezen berg van

Ghiry te vergeefs beftormt had.

Een m- De voornoemde Paap plagt ook aan de vreemdelingen mede te declen zekere witte

tóndf'
1, aartlc uit die nei''ge plaats gegraven, gclykende naar vuil Kryftal of Alabaft, dewelke

zeheHei- hy de voornoemde kragten mede toefchryft, en daarenboven dat ze met water gewree-

ven en ingenomen by de zuigende vrouwen de melk zoude vermeerderen : Van een

ander zeldzaam yfer zie hier onder in 't XXXII Hooftdeel van de Dentritis metaïïtca.

Jnfmfeb Dc Japanders bereiden 't yfer aldus om houwers daar van temaaken, tot platte ftaa-

tereÜl 'en
ven gefmeedt begraven zy 't in een moeraffige plaats eenige jaaren ,

tot dat het terde-

mpal ge verroert is , daarna herfmeden ze die , en doen ze weder in de moeras tot 8 of i o

jaaren toe , tot dat al het flegte yfer door den roeft verteert zy ; 't overige is dan zuiver

Haal , waar uit zy hunne houwers maaken : Zoo weeten ook onze Amboinfche fmids

uitd' oude en ganfeh verroefte hoepen de befte Tarrangs temaaken; tot de fnede nee-

men ze ftukken van gebrokene Sinefche pannen , die men Tatsjos noemt , in plaats

van ftaal : de Singalezen necmen ook de meeft verroefte hoepen van ons volk, waar

uit ze die koftelyke loopen fmeeden, dezelve dikwylsover en weder overwellcnde tot

een ronde ftaaf , die zy dan booren : Het fak-piftool van de Heer Rijcklof'van Goens

was ZQodaanig een loop, 1 7 duimen lang.

gemaakt

•wordt.

VII. HOOFT-
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VII. HOOFTDEEL.
Van 't Metaal Gans.

IN
'Pegu en Stam is gemeen een Metaal , dat men Gans noemt, en ilhvnt een 'tSUatfi

mengeling te zyn van koper en tin , 't is rood als bleek koper en t
;

gaat voor
°''" S '

geld) maar t' is verboden uyt te voeren: Zy fmelten het, cn maaken potten

daar vans miflehien van dit metaal is dat groote ftuk, 't welk heden op Baly um£
te fien is, hebbende de gedaante van een maffief wiel met een ftuk van den as daar jSjJj?
aan, van buiten blauwachtig of zwart uitgeflagen, het welk d' Inlanders zeggen uit de .?"<"/'"'

lucht aldaar gevallen te zyn. Andere gecven 't aldus op : By de ftad ÏVdjing word de VZ'tpt*

plaats getoont, daar dit ongemeen groot ftuk metaal legt op de eigenfte plaats, daar ,

het neer gevallen is, hebbende ter wéér zyden een groot' Martavaan ftaan : Het
wiel is in den diameter omtrent 4 voeten breed , en de as ruim zoo lang , al van een

ftuk, en hedendaags blauwachtig uitgeflagen. Die van Baly geloven vaftclyk, dat het

een wiel van den Maans wagen zy, eertyds zoo helder ichynende, dat het de nacht

verlichte, doch als zeker Fielt op een tyd daar teegen aanpifte, op dit licht geftoort o'",™*™'
zynde, om dat het hem in zyn nachtelyke dieveryen belette, zoo is het van die tyd

af verroeft en donker geworden: Evenwel heeft nooit de Koning van Baly het hert

gehad dat ftuk van zyn plaats te brengen, of iets daarvan af te kappen; maar heeft 't

zelve aldus ter gedagtcnis laten leggen; indien het waar is, dat het van menfehen vaTjl*"
niet gemaakt is gelyk men ook geen reden weet te geeven , waar toe zoodaanig een

s'hryv'r '

onvormelyke klomp dienen zoude j zoo is 't waarfchynlyk , dat het door een donder
voortgebragt en aldaar nedergellagen zy; waar van wy hier naa zullen vernaaien , dat

donderfteenen van verfcheide metaalen afgevallen zyn , en dat de donder ook groo,
te fteenen afflaat , kan men noch zien in de Stad Grave , daar in 't Choor van ze-

ker kerk een zeer groote fteen getoont word door den donder aldaar heen geworpen.

D
VIII. HOOFTDEEL.

Ceraunia, Donderjleen
, Gighi gontur.

E Donderfteenen geloof ik , dat in Indien ruim zoo veel gevonden wor- Dl Dom
den, en in meer foortcn verdeelt, dan in Europa-, Ik zal daar van aan-
teikenen

, zoo veel ik in Indien onderfocht en bevonden heb , verdeelende vat.

dezelve in twee hooftfoorten , te weeten, 1. in Ceraunium lapidem oïa-
gentlyken Donderfteen , 2

. in Cerauniam metalltcam-, waar van in 't volgende Hooft- Waarvan

deel. if»rU*.

De Eigenlyke Donderfteenen zyn van verfcheide gedaanten en koleur , doch zoo Hm m ,

veel ik aangemerkt en ook van andere ooggetuigen verftaan heb j plegen ze alle de *!/**
gedaante van een flaande of quetfend Inftrument te hebben, als van een hamer, byl,

'" t°'"'r

beitel, pyl, gutfe, &c. In Europa hebben ze zomtyds een gat, doch diergelyk heb
ik in Indien noch niet gezien

: Zy zyn van koleur in Indien meeft zwatt als de ge-
meene toetfteenen , doch gladder en blinkender , zommige ftaalgroen , zommigc
ros met groen gemengt , weinige wit en half doorfchynend als donkere kryftallen ; zy
zyn alzoo hard als eenig kefelfteen zyn mag , en men kan alle metaalen daar op toetfen.

Hun Naam in 't Latyn is Ceraunius lapis : ByPlinius, Ceraunia en Bwtylus : in't Iknbi-

Maleitfch, Gighi gontur en Batu gontur : m 't Chmeefch , Luykhy , dat is, Don- ™«
dertand

, want de Chinezen cn Indianen gclooven , dat de donder een grooten kopr taait».

heeft
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]iceft a ]s een 5 £ ;cr en dat de Donderftcencn zyn de tanden
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jltencn.

maar de volgende

Sr"/»*«- metaalachtige zouden kiefen fyn , de welke hy uitfpuuwt , als hy vergramt is , zynde

het donderen volgens hun vermoeden anders niet dan het brullen van dien Stier:

Zommige zvn zoo ftout, datze voorgeven met eigen oogen gezien tc hebben de ge-

daante van zulken Stier in een Donder-Wolk > die zich opende ; doch andere verge-

lyken hem by een Bak-oven : De volgende gedaanten van Donderfteenen zyn my voor-

gekomen, waar van ik zommige heb laten uitteikenen, gelyk hier nevens tezienis.

i. Is een Donderfteen in de gedaante vaneen vlakke gutlë 4| duim lang , 2 vingers

breed , doch aan 't bovenfte eind wat fmalder , daar hy vierkant en als afgekapt (cheen 1

aan de zyde met (lompe kanten , en in de midden dikft, doch hier en daar met teke-

nen als of 'er fplinters uitgebroken waaren , dewelke miflchien veroorzaakt zyn , als

hy met gewelt in 't hout voer, hoewel men aan dcfzelfs keepen giffen konde , dat de .

fteen uit vcele fchilfferen over malkander liggende gemaakt was, rondom het lyf gin-

gen imalle bogtige fbreepen , als of de fteen aldaar t' zaamen gezet waSi en aan d' ee-

ne zyde was noch een andere ader , dewelke lootverwig fcheen , ook eenigzins toctfte

als yfer , wanneer men ze met de toetfteen treffen konde ; zoo word ook de azyn , op

deze ader geftreeken , ros , waar uit men mede oordeelde , dat 'er yferachtig ftof in de-

zen fteen moeft zyn , te meer dewyl hy een fcherpe klank gaf, als men aan de kan-

ten daar tegen floeg ; zyn koleur was doorgaans donkergroen , fchierals groene kaas,

en ganlch niet doorfchynend, en zoo hard , dat men met een ftaal daar tegen llaande qua-

lykcenvonksken vuur daar uit konde krygen. Alle metaalen daar op geftreeken toetién

zoo wel als de befte toetfteen, en yfer daar op geflepen neemt van den fteen niets af,

gelyk van andere flypfteenen,_ maar het yfer word Icherp; wefhalven men allcrhand

geweer daar mede aanzetten kan ; aen 't gewigt was hy niet wel zoo zwaar als een

gemeenc keifteen, ook in 't gevoel zoo koud niet: Een linnen doeksken daarom ge-

naait, dat het over al glad aanlegt, is op gloeijende kuolen zoo lang onbefchadigt ge-

bleven, tot dat men 100 tellen konde, doch de fteen wierd zeer heet, enhet lin-

nen rook ten laaften wat brandig: Dit houden d' inlanders vooreen vafte proef van een

Donderfteen ; doch ik heb ervaren , dat dit alle harde en gladde fteenen doen. Hy is

«WA- door den donder geflagen in een dikken vierhouten boom, die van boven neêr ge-

sJZnL. klooft was ' en in defzelfs nart ftak deze fteen °P 't Ei'and Gape op klein Bangay in

't jaar 1677- in Januarius , waar op ik dit Jaar-versken gemaakt heb.

ALs Gapes opperheer boog Voor Kabonna ftoVt,

Voer Ik Door DonDers kraCht In 't hart Van 'tyfer-hoVt.

Want op den zei ven tyd moefte de regtc Koning van Gape vlugten voor den Ter-

nataan Cabondoi die hem uit gelach verdreef, gemelde Koning wilde dezen boom

omvellen, onwetende dat hy van den donder gefcheurt was, om uit delzelfs hout

Naajos voor zyn Corre Corren te maaken, en zoo gebeurde het, dat deze fteen

gevonden wierd in tegenwoordigheid van eenige Duitfche borgers, die hem metgroo-

te moeite en Imeeken van den Koning kreegen , dewelke verklaarden , dat hy liever

een flaaf wilde mifTen dan dezen fteen, gelyk hier onder zal gefegt worden.

N°.i.0p 2. Deze heeft de gedaante van een kromme kleine vinger , doch achter wat bree-

der, fchaars 2 duimen lang, ganfeh glad en pikzwart als een toetfteen , gelyk hy ook

alle metaalen toetft, en omnaait zynde met linnen heeft dezelve proef uirgeftaan als

de voorige.

3. Is op Boero omtrent Tomahau gevonden, door den donder geflagen in een Van-

iji-Boom , in de gedaante van een oude gefchilde "Pinang, te weeten als een ftompe

kegel , aan d' onder zyde met een kuiltje, ook pikzwart en glad, maar in 't midden

van 't kuiltje, 't welk men aan den Tinang het oog noemt, klonk hy als klokfpys,

waar uit men vermoede, dat 'er koper in was.

Eenen Imam of Paap van Tomahau , die dezen fteen gevonden en in den gordel

om zyn lyf gedraagen heeft , verzekerde my , dat hy in den Madjirafchen oorlog

eens
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eens met een kogel getroffen wierd , en dat juift op die plaats > daar hy den fteen

droeg, dat hy omtuimelde , maar noch hy, noch de doek, daar dc fteen ingcwonden

was, zyn daar van bezeert geworden : Hyzeideook, dat, hy hem in de hand hou-

dende, de Steen zoo fweete, dat de geheele hand daar van binnen nat wierde.

4. Uit 't verhaal van andere: Een andere Donderftcen mede op Boero gevonden , als N°. 4-

een klein wiggetje geflagen door een boom in dc aarde 1
deze was aan d' eene zydc

fteen , aan d' andere zyde yfer.

f,
Een ander dergelyke Steen , op Amboina gezien, was als een gemeen ei , of t-'-s-

wat langwerpiger , mede pikzwart en glad, ook bequaam tot toetfen.

6. Van geloofwaardige ooggetuigen heb ik verftaan ; dat een ongemeene groote N».«.

Donderftcen te zien zy in de ftad Grave , te weeten in het Choor van een kerk aldaar, gemaM

zynde ingemetfelt in de plaats van de kerk , daar hy door den donder heen geworpen

is, te weeten op den vloer, met het dikke deel in d' aarde j want hy heeft de gedaan-

te van een Zuikerbrood , maar aan zyn dïkfte deel wel i \ voet dik, van verwe don-

ker met bruin en groen gemengt: Deze, als het zeer regenachtig weêr is , fweetvccle

droppels, die op hem hangen.

7. Een ander Donderfteen , op Ceilon in de knie van een fchip gewagen , hadde N°. 7.

mede de gedaante van een wigge of beiteltje , en de lengte van een middel vinger ;

van gedaante wit en bykans doorfchynend als donker kryftal of als klaare keifteenen

,

doch mede zeer hard.

8. Te Gojlar in Saxen heeft men een Donderfteen gehad , volkomentlyk als een N°<8.

wigge , een hand lang, achter wat fmalder, van koleur wit en grauw door malkan-

der gemengt als alabaft, doch zeer hard : De eigenaar hadde hem omtrent de helft in

zilver gevat, en aaneen touwtje hangende, waar aan men heeft opgemerkt , dat hy zich

t' elkens beweegde , als 'er een donder weer was , maar op een tyd , als de huisheer Vj*ml

niet te huis was , en een zwaar donder weêr quam , heeft hy ( zoo men gifte ) zoo v„ «*

hard tegen de muur geflagen , daar hy tegen aanhing, dat hy zoo ver afbrak, als hy j^""

in 't zilver gevat was : Men zoude konnen giften , dat hy aan die plaats, daar hy brak,

loflelyk t' zaamen gezet was , of dat het gefchiet zy door Antipatie , die dezen Mar-

tiahfehen Steen miflehien met 't zilver heeft.

5). De Tambokfche Donderfteenen zyn meeft zwart als toetfteen , doch gladder, al- N«. 9 .

tyd in de gedaante van een flaand Inftrument.

1 o. Een andere Donderfteen had de gedaante van een gemeene koks-byl , doch N°. 10.

aan de fneede loopt hy mede wat bogtig als een platte gutfe , 7 duimen lang
, by de m

c

"„„T
g'

fneede 3 duimen breed, maar aan 't bovenfte einde 2 , daar hy mede vierkant was , ge- g*f^£
lyk die van N°. 1 . zoo ook aan dc zyden met ronde kanten , in de midden buikachtig ver vm

met eenige keepjes, als of 'er fchilfferen uitgebroken waaren : De koleur is niet eigent- ^fj£
lyk te befchryven , doch ten naaften by kan men ze vergelyken met het zoute vleefch, g'H>-

'c welk aan de kanten wat groen en blauw is : Over 't geheele lyf met donkergroene

flipjes , die hem ook groenachtig doen fchynen : Overdwars loopen veele bochtige

aderen , waar van de grootfte rond loopen , d' andere zyn kort en afgebroken , wit-

achtiger van koleur dan d' andere fubftantie, voorts hard, glad en blinkende als mar-

mer, eenigzins een weérfchyn van zich gevende; hy is gevonden op MakkaJJar door

een boom in d' aarde geflagen , daar men hem gevonden heeft , na dat het donder

weêr voorby was ; een Eigenaar van Makkajfar heeft hem door gebrek van geit aan

my verkocht voor 1 o Ryksdaalders , daar hy hem anders voor geen 2 o zoude willen

miflèn.

1 1. Zeilerus in zyner Zend-brieven eerfte Deel, Brief 73. bladzyde 205-. verhaalt, N».tr.

dat in Tomeren een groote Walvifch geftrandt zy , in wiens lichaam een Donderfteen

gevonden is.

12. Te Vevonshire in Engeland in 't Jaar 1622. is in den akker van Robbert Fiers fto. 12.

een geweldige Donderfteen neergevallen, hebbende de lengte van 3; , de breettevan

D d 2 '
, en
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2'-, en de dikte ook van 2'-, voets in hardigheit en vcrwe was hy een kefelftccngc-

lyk, hy wierd in veele ftukken geflagen, waar van ieder wat mede nam om voor wat

wonders te vcrtoonen : Hy quam met zulken kragt o'm laag , dat hy wel een cl diep

in de aarde wierd geflagen > zoo haaft de gedagte fteen neerlag , hield de donder op.

Redenen Uit veele heb ik maar deze Exempelen willen aanhaalen , dienende mynes oordeels
fan den *

, . •

Schryvcr tot een genoegzaam bewys , dat de Donderfteen geenzms voortgebragt word in d' aar-

X'StLo- de, daar men hem vind, als of het blixemvuur den zeiven in dat ommefien voortbrag-

men vtin
te ,

'

t Welk j wanneer het in d' aarde flaat, quanfuis der zeiver zand doet eelvk glas
deuonder- .

• v
Jtmsca. finelten , daar het in 't tegendeel waarfchynlyker is , dat hy in de wolken voortge-

bragt word uit aardachtige en metaalachtige ftof, de welke met de dampen uit de aarde

opgetrokken , en daar na door de geweldige kracht des blixemvuurs gecon centreert en rot

een fteen geformeert wordt : Waarom hy nu altyd de gedaante van een flaand Inftrument

hebbe, moet men de verborgene eigenfehap van een Martialifchen geeft toefchryven

:

Want in fecretiori Thilofophia &c Magia mturali leert men , dat alle Natuurlyke li-

chaamen geteelt worden , na dat de byfondere denkbeelden de Aftralifche invloeijingen

by haar hebben , zynde de grond van de natuurlyke fignaturen , want dat hy niec

in de aarde uit zand voortgebragt wordt bewyfen genoegzaam zoodaanige fteenen

,

die in een onbequaame ftoffe (gelyk zoo wel groeijend als droog hout, 't vleefch van de

walvifch, &c.) gevonden worden.

tKuf toe Van 't gebruik des Donderfteens zal ik alleen vernaaien , 't welk ik' van d' Inlan-

gebmik ders geleert hebbe , onbetwift latende wat daar van voor fuperftitieus te houden zy :

worde» yoor ecr n. [..j,, men ane Donderfteenen gebruiken voor Toetsfteenen , want zy houden
nament- ° *

M voor t' metaal vafter dan de gemeenc. De Mooren zetten hunne kriflèn daar mede aan , tot

Slyfflee- dat ze de regte fcherpte bekomen , zy geloven , dat ze daar mede alle hard gemaakte
""* vellen konnen doorftooten : Het grootfte gebruik , waarom zy by alle Indianen zoo

Bygeloof hoog geacht worden , is tot het Cabbali dat is, zich vatten onquetsbaarmaaken, ftout

nllvtTde en moedig in den oorlog te zyn ; 't welk nodig is voor die eenige fterkte willen be-

w'w- ftormen , naar welke konftjes de Inlanders inzonderheit tragten. Zekere Sengadje van

IVaytina op Xula Mangoli regeerende , heeft op een plaats , kort te voren door den

Een donder geflagen , een wonderlyken Donderfteen gevonden , dergelyken ik nooit geilen

Jiclx Tel- of gehoort hebbe ; hy was als een dikke armring , daar men 3 vingers doorfteeken kon-

ge"d'«me
^e ™S ze 'v was omtrent een vingerdik, rond, glad en pik-zwart, alsofhec

van een zwart glas was geweeft ; hy wilde dien noch voor geld noch voor goede woorden over-

geeven , maar droeg dien altyd in zyn gordel op den navel, als hy in den oorlog

Overden- trok, en gaf voor, dat hy nooit eene wonde ontfangen had: Indien d' invloed der

dei&Try- darren hier toe niets vermag, en alles voor waangeloof gehouden word, 't welk ik

vir o»- egter niet en zegge , zoo dienen deze konftjes ten minften om d' inbeelding van den

zuaange- drager te verfterken , dat hy te ftouter word , en met meerder moed aanvalt ; anders
>0°f' moet het een Chriften niet onbekent zyn , dat hy zyne overwinninge niet van eenig

fchepfcl , veel min van een levelofe fteen , maar door een vaft vertrouwen op God

verkrygen moet ; egter moet ik noch dit zeggen , dat dit gebruik al zeer oud is , want

Piinius 'PUnius Lib. 37. Cap. 9- befchryft uit Sotacus twee foorten van den Donderfteen,

TJSt' zwarte en roode , de welke een byl gelyken ; de zwarte zouden in gebruik zyn om de ftee-

den te veroveren, en vlooten te verdaan,' de welke men Betylus noemt ; maar de

langwerpige flegs Cermmia ; ftrax voegt hy daar by : Men heeft noch een andere Ce-

raunia , zeer raar en zelden re vinden , by de Parthifche Magi hoog geacht , en word

nergens gevonden dan op plaatfen door den donder geraakt ; buiten twyffel is de

Parthifche Cermmia geen ander , dan die Sotacus befchryft.

/mlffmd-"
In water Se'eëc en gedronken , ook van buiten daar mede gewaflèhen

,
• bluft bran-

dtienjf- dénde koortfen , meeft der geene , die by donder en kout regenweer naakt geloo-

pen , en hun een koortfe over t' lyf gehaalt hebben.

In 't Vaderland leggen zommige Vee-Herders en Boeren den Donderfteen in 't wa-

ter
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ter, en laaten de beeften daar van drinken, als ze cenige ziekte onderhevig zyn

:

Zoo heb ik ook in Europa gezien , dat Vrouwen , ontftekene en fweerende borften

hebbende , dezelve met dezen Steen dikwyls beftreeken , om den brand te bluflèn.

13. Ik hebbe gezien een ftuk van een Donderfteen , zwart en glad, bykans als N°. ij.

een Toetfteen , omtrent Baguala door den Donder gcflaagen tegen een harde klip op

't land ftaande , daar hy een fcheur in gemaakt hadde , by dewelke men dit (luk vond

;

of de andere helft in de klip gevaren zy, is onzeker.

14.. Een Tatty van Tamilau bewaarde een Donderfteen, vierkant en glad, aan 'c N°. 14,

eene grootfte einde als een zwarte Toetfteen , aan 't ander als rood koper , doch hy

wilde hem aan niemant van ons volk toonen.

1 f.
Zeker Inlander van Nau op de kuft van Hitoe heeft in een klip by 't Zuiker- N». if.

broodje op Lariques ftrand een diergelyken gemengden Donderfteen gevonden , daar

in de Donder voor zyne oogen geflagen hadde; gelyk ook de 'Patty van Tamilau op

zulken manier een gevonden heeft , deze was rond in de grootte van een Bas-kogel , ^££jn
d' eene helft als een zwarte Toetfteen , d' ander helft als rood koper ; deze in water •» degt-

gelegt , en verhitte oogen daar mede gewaflehen , heeft de zelve genefen : Doch als van een

ik in 't jaar 1 6yo den zeiven lecnen wilde , hebben ze hem verborgen gehouden, voor-

geevende dat hy verloren was ; in 't gemeeen gebruiken ze alle Donderftcencn in wa- nmge-

ter te leggen, en 't zelve te drinken , ook van buiten daar mede te waflehen om al-
b""k '"'*

00 ' gemeen.

len inwendigen brand des lyfs te bluflèn ; welke genezinge veel aangenaamer is dan

met de volgende kopere Schopjes: Dit moet niemant vreemd dunken, dat een fteen

in 't allerheetfte Element voortgebragt een anderen brand kan bluften, want het min- Dm den

dere altyd voor 't meerdere moet wyken, gelyk wy zien, dat het fonhcht een kaerfle Uhagugt.

kan uitdoen , en de kalk op verbrande deelcn gefmeert trekt den brand uit : In ons

Kruid-boek vind men ook Exempelen , dat de kleine bernnetcls den brand van een

ander blad uittrekken.

In 't jaar 1 690 heeft de donder in een fchip omtrent het Eiland M«d
St Vaulo in de groote Zuid-Zee zeilende, de grote fteng in ftukken geflagen , die van nedtmju.

boven neêr viel ; en dewyl men op den derden dag noch eenige fwavelftank in 't fchip J'^°
s"

vernam, wierde overal gezogt, tot dat men agter een kift den Donderfteen vond,

die noch al ftonk , doch de reuk verdween allenxkens : Hy was omtrent 4. duimen

lang, agter rond en ftomp, van voren fpits, uit den grauwen blauwachtig. Defchip-

per heeft hem mede naar Holland genomen.

De Schryver geeft ons hier een "verhaal van de Donderfteenen , over welkers voortkoomen

van veele wordgetwyfelt ; doch deze ter nedergeflelde ondervindingen zullenveelefwa-

rigkeeden wegneemen, te meer, ah men de redenen, hier gegeven, nagaat, dewelke

altoos naar myn gevoelen, hebben bejlaan, en met dees Schryvers meenmg ook overeen-

fiemmen, daar op uitkomende , dat alle de in dc lucht opgetrokkeneaardiche en metalli-

fche fyne deelen, die door de verdunning der lucht met de warerdeelen vermengt en

dus opgevoert zynde, door dc groote kragt van het onwederftaanbaare blixem-vuur

ontmoet, dezelve in haar fnellen doortocht aandoen, 1'melten, en tot een klomp
doen ftremmen na de grootte der ftotfen , die door het zelve vuur bevat zyn , en

door welkers kragt zy tot in de hardfte ftoffe door geflaagen worden, ontfangende

zulke gedaanten en wezen , als de llremming der deeltjes en de vermenging derftof-

fen toelaaten : Dus verre ben ik met den Schryver van een gedagte ; doch de andere

uyze komt my mede waarfchynlyk voor , om dat ik 'er veele gezien heb , die doorfmel-

ting ongelykzydiger en ruuwer, ook van aardachtiger [toffe my voorkwaarnen, dewelke

ik my verbeela' op deze wyze te gefchieden : Namentlyk, dat het blixem-vuur, ineen

lucht zuiverder van aaidfche ftoften, de deeltjes in hout, fteen, of metallifche li-

chaamen, in de aarde ontmoetende, doet fmelten, en om haar bcflootenhcit zoo toe

ruuwer en ongeregelder klompen doet ftremmen. IVelkgevoelenmedeplaats kan hebben

,

fchoon de Schryver het zelve verwerpt waarom wy gelooven , dat de geregelde jignu-

ren in de open lucht, en de ongeregelde klompen in de aardegevormt zyn : 'De Hr. Rum-
phius geeft ons eenige afbeeldingen der geene , die hy heeft befchreven , doch n et alle-,

wy zullen, om dat gebrek te vullen, gelyk wy in de voorgaande Hooftdeelen hebben

gedaan, eenige van die wy bezitten vertoonen. T>e eerftefoort van den Schryver is af-

D d 2
1

gete-
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getekent op deplaat L. by letter A. en de %»foort by letter B. Waarbywy 'ereenvoegen

metN°.i. verbeeldt, omtrent een vinger lang en dik, naar onderen toemat dunner ho-

pende-, zynde graanw van koleur, hebbende in 't midden over langs heene een vooren

of'kerf', ter wederzyde gerimpelt en eenigzins geplooit. Zynftof is heel hard , doch

een der zeiver door/taande, bevond' ik die bros englafachtig, enmetftraalenuit het mid-

delpunt naar buiten [Metende ; als hier by N°. 2. afgebeeldt is. N°.3,. is een andere

,

doch kleinder foort, gloejend bruinendoorfchynendvankoleur , doch veel vaflcr en harder

als de voorgaande : IVy hebben een van dezelve dwars doorgefiaagen, enbiVonden, dat

uit een wit middelpunt zynftraalen alle blinkende naar buiten liepen, gelyk te zien is

byN°.A.. en wanneer ik een ander in de langte kloofde , bevond' ik dat dezelve mede uit

het genoemde middelpunt naar buiten liepen , als te zien is by N°. f. Waar uit wel ligt

te befluiten is, dat zy door eene [chielike fmelting en ftremming geformcert zyn. T>ie

afgetekent ftaat by N°.ó. is een van een andere gedaante
,
nameutlyk onder plat

,
tops-

gewys opgaande als een Zuikerbrood, doch dikker enftompervaugedaante , hebbendevyf

ribben, ieder tuffchen twee naaden oj' vooren heen hopende , beginnende van het toppunt

af, en eindigende in 't midden van het onderfte platte deel ; zie hem verbeeldt by N °. 7.

van deze is een andere foort, afgetekent by N°. 8. die een weinig platter is alsdevoor-

gaande , en tuffchen zyn ribben als met een net , 't geen witter als degrond is
,
omvlog-

ten : Hy heeft de koleur en hardighcit van een Vuurfleen. 'Die by N". 9, verbeelat,

is noch een andere [oort , wat platter en zoogeregclt niet als de voorgaande , en mede

'onurfleenachtig. Van deze heb ik noch meerderfoorten , doch alzoo zy maar weinig

verfMllen , laaten wy het hier by blyven , en vertoonen noch een van die foorten , die

wy geloovcn door 't 'BHxem-vuur in de aarde gevormt te zyn ; zie hem verbeeldt by

N°. 10. Hy is ongelykzydig ,
hobbelig engeperft , waar door hy noch week zynde ,

op

twee plaatzen isgeborften, en een van dezelve hier duidelyktezien-, Hy is mede Vuur-

fleen hard , doch met eenglanfflge Kaftanie bruine korft omtrokken : Wy zouden meer

voorbeelden konnen geeven , doch alzoo op deze plaat ook moeten koomen de zoogenaam-

de Uonderfchopjes , zullen wy hier mede eindigen.

IX. HOOFTDEEL.

Ceraunia Metallica : Donder-Schopje.

De Don
der-fehüp-

/ei lefchre

ven.

De re-

den, waar-
om te ge-

loovcn is
y

dat dezel-

ve inde

lucht ge-

booren

uvrden.

De fwa-
righeid.

Door
"Matuur-

kundige

reden opgt

At fteencn in de Wolken voortgebragt worden is mynes eragtens nu ge-

I noegzaam bekent , en by t' meefte zoo geleerd als gemeen volk aangeno-

men ; maar dat metallifche lichaamen in de Donder-wolken geteelt worden

is mynes wetens in Europa noch weinig gehoort, en zal mifl'chienook be-

fwaarlyk aangenomen worden , te meer als men hoort en ziet de wonderlyke gedaante

van dit flag van Donder-fteenen , dewelke zoo natuurlyk onze huiflykc Inftrumcntcn

verbeelden. Ik bekenne, dat het my qualyk kon wysgemaakt worden , doe ze my eerft-

maal getoont wierden, te meer als zommige van onze Werkbaafenaannaamcn, zulke

Dondcrfteenen na te maken, 't welk zy egter niet volbrachten, doch ik verfekere den

Lefer , dat ik my hier in niet onachtzaam of ligtgelovig gedraagc , maar alles eerft nauw-

keurig en uit zoodaanige ooggetuigen , die my geloofwaardig toefchecnen , ondervraagt

hebbe : Ik zie ook geen fwarigheid , waarom niet zoo wel mctallüche als aardachtige

en fteenachtige ftoffe met de dampen uit de bergen in de wolken zoude konnen opge-

trokken, en door 't Donder-vuur tot een (leen gefmolten worden, als men overdenkt,

dat de bloedige en veelverwige regen , die men zomtyds gezien heeft , geen andere

oorfpronk kan hebben als van diergelyke aardachtige dampen : Maar hier in leide

de grootfte fwarigheid , hoe dit flach van Donder-fteenen , die ik van hun gedaante

Donder-fchopjes nocme, die wonderlyke gedaante van onze huiüyke Inftrumenten ver-

kreegen , doch ik bekenne , dat ik my liever over de ondoorgrondelyke kragtcn der na-

tuur verwondere, dan met een al te nauwkeurig onderfoek in d' een ofd' ander dwaling

vervallen wil; 'het naafte, daar ik my aanhoude, kan men haaien uit de Thilofophia

fecreta Veterum Jive Magia naturali , dewelke leert , dat alle menfehelyke konften

,
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wetenfchappen en daar toe behoorcnde werktuigen , die tot het tydlyke leven dienen

>

oorfpronkelyk den Menfch invloeijcn door 't geftarnte , na dat hy 't zelve gunfhg of

ongunftig heeft; waar uit men dan befhiiten mag, dat dien Aftralifche fmid, die den

Menfchen ingegeven heeft, hoe ze hamers , beitels, en dergelyke inftrumenten tot

het fmeeden nodig zullen maken , ook in 't Dondcr-vuur , waar over hy 't gezach

heeft, dergelyke inftrumenten zonder Menfchen handen maken kan, gelyk men ziet

,

dat vecle planten de gedaante van eenig huisraad of oorlogs wapenen hebben ; ZOO E'i Toor-

dat ieders geftarnte de dingen op aarden formeert naar de fchets , dewelke haar Godt 1"^^,

in de eerfte Schepping toegecigent heelt : Ik zal dan den Lefer hier na malkander

voordellen eenige van zulke mctallilchc Dondcr-ftecnen , dewelke my getoont zyn ,

en waar van ik gehoort heb , latende een ieder zyn oordeel vry , en 't nader onder-

zoek bevolen. Myn is een Donder-fchopje voorgelcoomen , hebbende zeer net de ge- Em

daante van een fchopje uit den ronden vierkant, met een ftuk van een fteel daaraan, oZdet-

aan de fcherpte was het 5 vingers breed , aan de zyden 2 vingers hoog , en de fteel f'b'lj' te-

, . . ,
lehreven.

noch twee vingers lang , en binnen hol ; in 't cerftc aanzien was 't vuilfwart als ver-

roeft koper, en ftonk ook gelyk ander koper, dat men met vette of fweetigc handen

aantaft , maar gefchuurt zynde kreeg 't de koleur van gemeen rood koper , doch wat

bleeker en na:;r 't geele trekkende , behoudende hier en daar eenige fwarrc plekken

of kuiltjes, die men niet fchoon konde krygen , en fchcenen van andere fubftantie te

zyn: Omtrent de fneede was t' rcdelyk fcherp, en harder als gemeen koper , terweér-

zyden van den fteel liepen 3 of 4. uithuilende aderen naar de kanten van 't Schopje toe

;

aan de eene zyde zeer eenpaarig, als of ze van Menfchen handen gemaakt waren ; de

fteel was als gezegt is hol , doch de holligheid liep aan d' eene zyde wat krom in 't

Schopje , de fteel was ook niet rond , maar gedrukt aan weêrzydcn met een ftompe

kant , en aan de bovenkant van 't huifje liep hy ook onordentlyk.

In 't jaar 1679 zond de Koning van Tambocco eenige gefanten naar Ambon om Worddoor

eenige gefcheften te verrigten , dewelke dit Schopje mede bragten, en van dewelke ik fanten"

het met groot vleijen en goede betaaling gekregen hebbe ; deze verzekerden op hun ™ife'

manne waarheid, dat dit Schopje gevonden was voor 3 jaaren omtrent 'Tomadano een aai'den

Negory van Celebes Ooft-kuft , daar een groot Binnemeir en veel yfer-hutten zyn , zoo ^^g.
dat fchier de heele Negory uit yferfmeden beftaat ; als nu in 't zelve 1 6 7 6

llc jaar op ze- Verbaal

kere nacht een fwaar Donder-weêr voorgevallen was, en de Badja van dien plaats des zcive ge.

morgens uitging om te zien , waar de Donder geflagen hadde , vond hy eenige boo- •"•»*»»•

men in ftukken geflagen, en daar by een kuil vol llykig water, 't welk men te voren

nooit gezien hadde , daar in hy zoo lang met de voeten omwroete , tot dat hy dit

Schopje vond : Twee jaaren daar na hebben hem die van Tambocco 't zelve afgeno-

men , als zy hem den Oorlog aandeden , en dcwyl ik met den Badja van 'Tambocco

in goede kennis ftonf, en hem al eenige jaaren om diergelyke Donderfteenen moeilyk

gevallen hadde, heeft hy zich bewegen laten 't zelve voor my af te ftaan : Hetgenoem- Waarom

de Donder-fchopje nu hier aangebragr, en aan onze Werkbaafen getoont zynde, kon- em ^.
den ze 't zelve anders niet aannemen dan voor een werk van Menfchen handen ge- tHurlyh

1 tl honden

maakt, wordende meeft daar toe beweegt door de vier voornoemde vooren ofaderen, zy.

die zoo eenpaarig liepen, als ook door de holligheid desftcels: Zy hebben 't ook na-

der getoetft, en bevonden 't zelve van ongelyke fubftantie, te weten aan d' eene kant

harder dan aan d' ander , in de kuiltjes zoo grof en fwart als roeftig yfer : Zy onder-

zochten ook de kanten van den fteel , die niet gefoldccrt was , doch bevonden daar

geen teken van , belloten derhalven , dat het moeft gegoten zyn , 't welk ook niet

mogelyk fchynt, dewyl dè holligheid zoo krom liep : De brengers of Tamboccanen Redenen

lachten ze wat uit, vraagendc wat doch de Menfchen in hun land bewegen zoude een diaanen

zulk onbruikbaar werkftuk te fmeeden of te gieten , 't welk noch tot graven noch rot m ,.° p ongeloof

vegten bequaam was, en dat noch in een land, daar men yfer overvloedig heeft, en dcrChri-

Jlenen -va-

't zelve.

D d 3 deu-

of ze niet zagen , wat moeite en arbeid het een Menfch koften zoude ccn zulk on-^
e '
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deugend en onordentlyk werkftuk te vervaerdigen , inzonderheit de voornoemde uit-

ftekende aderen , die doch tot de volmaaktheid of mooijigheid van 't werktuig niet

met al doen , daar t' werktuig zelv zoo onordentlyk , vol kuilen en bogten was : Daar-

enboven was 'er by hun en hunne voorouders geen geheugenis , dat by hun dergcly-

P>°'f ke wanfehiklyke werkftukken noch van koper noch van yièr gemaakt waaren ; om nu

Sc/ïryver te keuren van wat fubftantic dit Koperfchopje was, dewyl ik dikwyls gehoort hadde,

l
ÏThèr ' 'iec meefte metaal door den Donder afgcüagen , ongefinedig of brokkelig was , 200

fi'itJer ie- heb ik van de bovenkant des fteels een fmal riempje laten afzaagen en 't zelve fmeeden

,

"mtir me-
'
l welk ons ten tweedemaal met byvoeginge van eenig Borax gelukte , wordende een

taal. vierkantig ftaafje, 4. dwars vingers lang en een fchaft dik: Ik liet ook een ander ftaaf-

je van gemeen rood koper en van dezelve grootte maken ; hier aan bevonden wy eerft

eenig onderfcheid in de koleur , zynde t' Donder-koper bleeker en geelder dan 't ge-

meene, aan gewigt verfchilden ze niet veel, behalven dat het Donder-koper omtrent

een ftuiver zwaarder woeg, maar 't meefte onderfcheid beftont in den klank, dewelke

in 't Donder-koper veel fynder en helderder was, dan aan 'tgemeene, den klank van

't gout nader komende , weshalven wy oordeelden, dat 'er gout moefte onder fchui-

len, gelyk het ook met Spiritus Salis bcltreken zoo zwart niet uitfloeg als 't gemeene.

Verhaal Een myner knechten geboortig tot Loebo of Toloebo-, een Landfchap gelegen inde

DeJ'e" gr00te Zuid-bocht van Celebes , verhaalde my , dat in 't zelve Land een rivier zy

,

j}ee»,waar roodachtig water voerende, en afkomende van een gebergte, daar yfer en koper valt

;

g""gê-~ langs dezen rivier zeide hy met zyn Oom gereift te hebben , en komende aan een
m,,al

", plaats, daarzywiften, dat de Donder te voren gellagen had , vonden ze een fchuinlè
wurwn. 1 J

n, j r 1.

fcheur of groeve in d' aarde, daar ze naar groeven, en een Donderlchopje, ten naa-

ften by met het voorgaande overeenkomende , zyn Oom liet het zelve fmelten , zon-

der daar iets by te doen , en maakte 'er ringen van , die- hy aan den voorftcn vinger

droeg om gelukkig in den oorlog te zyn.

Ee« ander Een Amboinfch burger geboortig van Makkaffar verhaalt, dat hy verfcheiden Don-

Va'»dfer- derkylen in zyn Land gezien heeft van een metaalachtige fubftantie , van 't bovenge-

gelyie» n0emde Schopje merkelyk verfchillende , te weeten , de fubftantie gelykt zomtyds

genjleen. naar klokfpys of zoodaanig metaal , waar van men de geftukken giet , zommige van

yfer , zommige van yfer en koper gemengt : Zy hadden de gedaante niet van een Schopje

,

maar van een wigge of kyl, evenwel boven intweeooren gefpleeten: Alles was brok-

kelig , en liet zich niet gieten , ten waare men ruim de helft gout daar onder deede.

E» deer Hier tegen verhaalt zekeren Sinees Soon op Makkajfar woonachtig , dat hy meer

zu"<e Donderfchopjes gezien hadde van dezelve fubftantie en fatzoen als t' myne ; on-

bevïpff. der anderen hadde de Donder eens gellagen door een groote Waringe-boom, eertyds

voor het Konings-huis op Bontuala ftaande, daar men vermoede, dat de voorige Ko-

ningen hunne fchatten begraven hadden : Radja Valacca liet op dien plaats zoeken

,

na dat de boom omgekapt was, daar hy een deel van den fchat vond nevens een zoo-

daanig Schopje , 't welk hy aan de Nederlandfche Prxfident toonde , om hem te overtui-

gen , dat zoodaanige dingen met den Donder afgeflagen wierden : Gemelde Radja

wilde het laatcn fmelten om een beftag tot zyn kris daar van temaken, maar het wil-

Deszehi de niet vlieten tot een klomp, hoe men het ook maakte: Hy had 'er noch verfcheide

7e'£a«te'" andere gezien, zommige rood, zommige geel van verfcheide gedaanten , endatmeeft

ïeleur en a|]e Donderkylen op Makkajfar neervallende of metaalachtig of met metaal gemengt

waaren , gelyk hy ook op Java een zulk Schopje gezien hadde omtrent de ftad De-

mack door den Donder afgeflagen : Gemelde Radja Talacca , zynde een ftout krygs-

man , wiens dapperheid in den Javaanfchen oorlog genoegzaam gebleeken is , draagt

(zoo men my berigt) geduurig aan zyn lyfeen zulk Donder-fchopje , wanneer hy in

den Oorlog is, en men weet niet , dat hy ooit gequetft is , hoewel hy in 't gezigt van

onze Duitfche Officiers veele ftoute aanvallen op den Vyand gedaan heeft , op hun aan-

vallende half gekleedt , en flegts gewapent met een fchildeken , zabel en toraan in

de
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de hand : Dergelyks hoorde ik van de Tambokfche Gefanten in hunnen oorlog met

die van Bo'èton gevoert, doch dewyl daar onder fchyn van eigen roem liep; heb ik 't

zelve hier nier mogen aanhaalen.

Noch heb ik een klonrjcmeraal gekregen omtrent een once zwaar, van buiten zwart, p

vuil en vol kuilen, binnen roodachtig als koper , zynde een gedeelte van een ftuk door

den donder op Totoli afgcllagen , op Celebes Noord-Wcft-hoek gelegen ; dit heb ik

ook met Borax laaten fmelten , maar bevond het ganfeh ongefmeedig , hoewel het tot w» «*

driemaal hergoten wieid, krygende van ieder hamerftag een borfl ; doch van 't zelve 'j'C'i.'

ftuk heb ik een gekartelde ring, die met byvoeginge van de helft gout gemaakt is.

Het boven befehreeve Schopje in 't jaar 1682. onder myne andere Rariteiten gezon-

den aan Go/mus de derde Groot Hartog van Tofcanen.

By de letter B. is de Donderfteen van Bungay , en is dezelve met die by letter B.

in 't voorgaande Hooftdeel is aangetekent.

2. In 't voornoemde jaar 1679. heb ik bemachtigt het tweede Schopje vandezel-

ve Tamboccaanfche Gefanten : Dit was wat kleinder dan 't eerfte , 't was van voren p/aaL,

niet vierkant, maar rond met een fcherpe fnce, en zoo hard, dat men qualyk iets daar
/y/""rC'

van fchrabbcn konde: Zyn fubftantie was noch bleekgeeler, ook met verfcheidc plek-

ken en kuiltjes , die zich niet glad lieten fchuuren, waar uit men bemerkte, dat het een

gemengt metaal was, van de ftecl liepen ook ter wederzyden tsvee kromme en ver- %*{/>

hevene aderen zikkels wyze naar de kanten toe; de fteel was uit den ronden wat plat jilf

gedrukt met eenige aderen, en van binnen hol, en daar in ftak een (tuk hout , 't welk t'r
1"'

j , . jibrtevt*.
de verkopers my niet wiften te zeggen , hoe het daar in quam ; zy vermoeden cgter

dat iemand hunner Koningen een fteel daar in moeft gemaakt hebben om in de hand te

draagen, 'twelk ook waarfchynlyk was, want het ftukje uitgchaalt bevond men goed
Gaten-hout te zyn, meteen mes gefneden en naar de holligheid gefchikt: De verkopers zei-

den, dat de donder het door den kop van een Os in de aarde hadde geiingen , en
woog omtrent 8 oneen, breed zynde ruim een hand , en half rond toelopende gelyk

een halve maan : De fteel had ook twee tuiten of knoopen by ieder fcherpe kant.

3. HetderdeSchopjehebikgekregenin'tjaar 1 68 3. mede van 7<7»^Mra , engekogt N0.3.

«

voor 6 Ryxdaalders. Dit was grooter en zwaarder dan de beide voorichreevene , anders van 'ffa?
'

't zelve fatzoen, voor rondachtig met dergelyke verhevene aderen van den fteel afko-
mende, en naar de kanten lopende: De fubftantie vcrfchilde wat van de voorgaande,
want zy geleek beter naar klokfpys dan naar koper , en aan de kanten waaren eenige
hoeken uitgeftoten, op de vlakte waaren zwartachtige plekken , en 't rook fterk als

koper; het is gevonden op Bonfora, 4.- mylcn bezuiden Tambocco gelegen , ineen Waar ht
harde fteenachtige grond, door den donder vry diep ingeflagen: Dit Schopje is in "iTdmï,
't zelve jaar gezonden onder andere Rariteiten aan den Heer Chrifiiaan Mentzetius
Cheurvorftelyke Raad en Lyf-Medicus tot Berlin.

4.. Dit was het kleinfte Schopje van allen, z vingers breed en 2 leeden lang, meteen 4. zit

natuurlyk gat aan d'eene zyde van den fteel, die zeer plat gedrukt en hol was, met
fcherpe kanten aan dezyden, hebbende aan ieder zyde maar een ader of ribbe : Het Sf^riO
voorfte liep uit den ronden plat toe , redelyk fcherp , doch met een uitgeftoten hoek

:

De fubftantie was gemengt van koper, ('twelk zoo hoog toetfte als gout) en vany- He , ,„

zervlekken. Het is door de Al phoerezen agter Ttfrafofir» gevonden, door den donder ^jj™
geflagen m den palmyt van een Calappus-boom , wiens geheelen kruin de blixem ver- *
zengt had

:
Drie eigenaars na malkander hadden het aan hun kriflèn gedragen , waar

door 't zoo glad en zmeerig was , cjat het gevernift fcheen.

Van het monftreufe ftuk koper of klokfpys, hebbende de gedaante van een wiel, Zi' bo -

door een onweêr op Baly neergeworpen, zie boven in 't VII. Hooftdeel , handelen- va Ht.fi-

de van 't metaal Gans. d"L

In 't voorgaande Hooftdeel is gefegt , dat alle deze Heidenfche en Moorfche Inlan- D' '"<'

ders den donder de gedaante van een Stier of Paarde-kop toefchryven , en dat onder "JLm«"

ande-
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andere deze Donderfchopjes zyne kiefen zyn , die met den (teel of 't holle deel in 't

E„Jie kakebeen (keken, en die den donder uitfpuuwt, als hy zeer vegramt is: Met beter

t'Ji?' reden kan men g'i{ren
'

d3t by
'

c blixemvuur een fterke wind ZV' die van aSteren

baak. deze Schopjes voortdryft , en daar door deze holligheid maakt ; ondertuflehen dat het

omftaande blixemvuur die (toffe van buiten t' zaamen houdt , en de fnee formeert ,

gelyk men aan zommige gefchotene kogels ziet, die van agteren een kuiltje hebben,

De&fap- als ze in een zuivere aarde vaaren. Van 't gebruik is fchier 't zelve te zeggen , 'tgeen

'ËoZ^ wy boven van de Donderfteenen gezegt hebben , te weeten , dat zy ze aan 't lyfdraa-

fienm gen, of ringen daar van maakende dezelve aan den voorden vinger (reeken, als zy

'geZl'gl ter oorlog g^n , inzondcrheit als zy iets beftormen willen : Zy zyn zoo zeer verfot

E" ' op deze dingen , dat men ze niet dan met vleijen en groot geit , of anders door o-

btfat' penbaaren oorlog van hun bekomen kan j inzonderheit is van dat goetje veel in onze

ttZ"- handen gevallen by de heerlyke overwinninge, die wy in'tjaar i66 7 op Boetonovtt

't groote Makkafl'aarfche leger behaalt hebben : Want geen Natie zoo veel met oor-

logs kunftjes omgaat , als die van Makkaffar en andere Inwoonders van Celebes

;

daarom het ook den gemeenen man ongeoorloft is deze dingen by hun te hebben of

te verbergen, maar zy moeten ze aan hunne Overften of Radjas geevens jaa zoozy

in een misdaad des doods vervallen waaren , zy zouden dikwyls hun leven behouden

met het vereeren van een Donderfteen: Naar hun geloof maken ze den dragenden niet

alleen ftoutmoedig en Cabbal of onquetsbaar , maar ook de (tukjes van een zulk Schop,

je in een krishegt verborgen , en den kris met een Donderfteen aangezet
,
doen het zel-

ve door alle betoverde vaftigheid doordringen : Desgelyks onder 't gieten van kogels

eenige (tukjes van donder-koper onder 't lood gemengt doen dezelve door alle w,pe-

Ook ba*r nen en vaftigheid doordringen. In de Medicynen gebruikenze deze Schopjes op dezel-

rtfV" ve manier, gelyk die Donderfteenen , leggende dezelve in 't water, eerft een weinig in 't

"
zelve wryvende, waar van ze dan iemand te drinken geeven , en van buiten daar mede

waffchen , die met een heete koortfe bevangen is om allen inwendigen brand te bluf-

fen, doch dit water zoude my niet lullen wegens den lelyken koperachtigen fmaak,

die het daar van krygt , en ik zoude in dat geval liever de Steenen gebruiken.

Georgius Agricola Liè.f- de ortu fubterran: refert h<ec ex A-vicenna: Avkenna.

"^l-verb inquit, inTerfia decidunt , cum corufcat , corpora anea&fimilia fagittis hamatis,

qu<e in fornacibns non liquefcunt , fed eorum humor infumum refolvitur , terra autem re.

fidua fit cinis. 'Decidit quoque prope Lurgeamferrimatfaquinquaginta librarum , quzpre

duritiefrangi non qmvits cups pars ad Regem Torali eft miffa, is -vero ut enfes cude-

rentur jujfit, fed illa nee frangi nee cudi potuit. Adhxc Lydiatus de fontihis Cap.6.

refert, in Hifpania maflam lapideam venis metallicis infertam, è mbibus delapfamfu-

iiïe.

Welke woorden in 't Duitfch overgefet aldus luiden : Georg. Agric. de ort.fubterr. ver-

, haalt het volgende uit Avicenna: In Perfien, als het blixemt, vallen kopere lichaa-

men af, gelyk gehaakte pylen , dewelke in geen fmeltoven willen fmelten
,
maarhaa-

re vettigheid verdwynt in rook, en d' overfchietende aarde word tot afch. Zoo is mede

by Lurgea een groot (tuk yzer afgevallen fo pond zwaar , *t welk wegens de hardig-

heid met heeft konnen gebroken worden; hier van een (tuk aan den Koning vanT*-

rali gezonden, zoo heeft hy belaft, dat men daar van houwers zoude maaken, doch

<MLy- men fconde het wegens des zelfs hardigheid noch breeken noch fmeeden. Verder ver-

fondta, haalt Lydtatus de Fonübus in 't VI. Hooftdeel , dat in Htfpama een fteene klomp ne-

der^evallen zy uit de wolken, dewelke met metallachtige aderen gevult was.

Sterkwater op een Ceraunia Metallica geftreeken , en een eetmaal daar op geftaan

hebbende vertoont zich aldus: Na óuuren word het een weinig groen over 't meefte

lichaam, in het tweede eetmaal trok het naar'tfpaensgroen ,
doch daar onder hepen

tweederlei plekken, zwarte en bruine: De zwarte vermoedt men van een aardachti-

ge fubltantie, en de bruine van een yzerachtige te komen :
In 'c midden waaren noch eeni-

ge

cymn.

Verhaal

Die het

Uit AVI-

cunna
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ge plekken ongeverft, het welk zoude moeten gout zyn. Op den zclvcn tyd op ge-

meen koper geftreeken wierde het donkergroen ; en aan d' ecne zyde zwartachtig.

'De Schyver geeft ons hier de Donder-Schopjes , die Donder-Beitc!sg«;öf»// worden

;

deze beftaan meeft uit metaalfloffen \ waar -van ik veele foorten hcbbe gezien
, vange-

lyke koleur en gedaante , in 't Kabinet van den bir. Cafitein Krytsmar ; doch alzoode-

zelve meeft onder buitenlandfche Liefhebbers verfirooit zyn, heb ik 'er geene konnen be-

koomen , als die verbeeldt is op de plaat L, by N°. I I. hy is gitzwart van koleur

,

Slinkende , en beeft , naar ik uiterlyk bef euren kan , geen metaal in zich : Hy is mede
van een Indiaan uit waangeloof'om zyn hals gedraagen , die om hem te behouden zyn
leven verliet , ten welken einde daar boven een gaatje dwars ïs doorgeboort. De Hr.

Rumphius geeft ons maar van de zyne twee afbeeldingen, waar van de eerjfe is aangewe-

zen op dezelve plaat by letter C. en de andere by letter D.

O

X. HOOFTDEEL.
Auripigmentum Indicum : Maleitfch , Atal.

P Java vind men een foort AuripigMentum pallidum , 't welk onze Schilders Het ]*.

Opermont en Realgar noemen , zynde geele fteenachtige klontertjes zonder Aurifig-

goude glimmetjes , gelyk het regte Auripigmentum heeft , van fmaak niet ™c"mm

t' zaamentrekkcnde , maar bykans ongefmaakt , of een weinig naar 't Vi- vu'.'

triolum trekkende : Men vind zomtyds roode ftukjes daar onder , 't welk de Sanda-

racha Grmcorum wil zyn : De Maleijers enjavaanen noemen 't Atal , de Sineczen

Tsjw iujn , dat is , geele Steen. •

De Javaanen en Chineezen agten het voor geen vergift, want zy gebruiken het niet mrdvm
alleen in water of olye gewreeven ooi geel daar mede te verwen, maar geeven het ook ''f"™

r

r.

zonder fchroom in 't lyf, doch in kleine quantiteit, waar in zy myns oordeels niet al &'f g'l"«-

t 1 i~ - i ^ ~ den. doch
te voorzigtig zyn : Immers men heeft gezien in t jaar i 66a. op Batavia, dat ze het omvaar

een Vrouw ingegeeven hebben, die daar van gek wierd, tegens de muuren opklaute-
iev°"lSe"-

rende als een kat, zynde mifTchien de quantiteit te groot gewceft : Anders geeven zy

het in kleine quantiteit onder het Djoe djamboe gemengt binn^ns Iyfs om de drie maan-
den eens, zeggende, dat zulks dient om de huid voor alle onzuiverheid te bewaaren

,

en een glad vel te maaken, waar naar de Vrouwtjes tragten: Men vind het in deja-

vaanfche koopfteeden op de markt te koop , als mede op Baly en in Sina.

Die van Baly gebruiken het ook om een flach van linnen, Krinfing genaamt , daar Word m
mede geel te verwen , zynde een foort van kleederen met gout-geel , rood en wit , &c. TJtZfiM-
gefprenkelt , doch wanneer men dit gout-geel opgefmeert heeft, moet men 't linnen

in den rook droogen , want daar van krygt deze verwe haar vaftigheid : De Sineefche

Ichilders gebruiken dit goet om gout-geel op het pampier te verwen.

XI. HOOFTDEEL.

Tsjerondsjung.

IN
den Vulcaan of brandenden Berg tot Banda heeft men verfcheidc fpelonken en £>,TSJ e-

overhangende klippen als kleine kelders of verwulffels , behalven den Crater ófS*^Dg

geiprongene mond aan de Weft-zyde van dien berg : In dezen Crater en verwulf- n , -~y*-

fels vind men verfcheide mengzel, van fwavel en aluin , gelyk ik betrouwe in mi'iZtl

E e . alle
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vmr,wa- alle fwavel-mynen gevonden te worden; onder andere een flach van Ahmien fharufim :

aha*. Ik meen geenzins den Amianthus , dewelke hedendaags by de Apothekers t' onrechte

dien naam voert) maar een rechte aluinachtigc fubftantie , wit als kalk, die wataan-

gevogtigt is, van fmaak zuur, met een merkelyke t' zaamentrekkinge, gel yk het op-

rechte Alumni plumofum hebben moet. De Inlanders noemen het 'Tsjeronilsjong of Tsje-

Wamvan rondsjmig , en men heeft 'er tweederlei foorten van : De eerfte, witfte en belle heeft

}'lnZ'
d
' men in de verwulffels aan 'r bovenfte der zeiver met ftompe kegels afhangende , ge-

zyn, en
jy^ men f n Europa in de kelders ziet , die onder den blooten hemel ftaan , en daar

memt veel regenwater opvalt , en lange kegels ziet afhangen van een falpetcrige fubftantie:

warden, p-^ fsjerondsjimg is egter zoo hard niet , maar bryfclig , zoo dat men de geheele ke-

gels niet kan afbrengen : In 't eerft is 't zuiver wit als kalk, maar bederft metter tyd

grauwachtig , en word fchier nooit ter dege droog , in den mond fcherp zuur door-

dringende en wrang : Het flegter is mede wit als drooge kalk, 't welk men vind op

den grond van dc voorfchreeve fpelonken , inzonderheit in den grooten Crater met me-

nigte op den grond leggen, aan de randen van dat hclfche gat, waar uit geduurig een

warme damp komt , en een onderaardfeh gedruis gehoort word ; dit is veel onzui-

verder dan 't voorgaande , met aarde en kleine kruimpjes van fwavel gemengt , wes-

halvcn het ook min of meer brandt, als daar vuur bykomt. Andere klompjes zyn wit

,

droog, en ligt, hebben weinig zuurre", en branden niet, zoo dat zeeën uitgebrande

fubftantie fchynen te zyn; derhalven het befte Tsjerondsjung moet men niet in den Cra-

ter, maar in de Spelonken , die aan de zyden des bergs zyn , zoeken, daar het door-

zyperende regenwater deze kegels formeert. 'Omtrent het jaar 1 660. plagt dit een wei-

getrokken koopmanfehap op Java te zyn , zedert dat dc Keifer van Mataram het uit Ban-

da ontboden had, geldende een pond van 'tzuivere3 Ryxsdaaldcrs, van 'tonzuivere

'- van een Ryxsdaalder: Men heeft lang niet ervaaren konnen , waartoehetdejavaanen

gebruikten ; zommige wilden ons wysmaaken, dat dit dienen zoude om demannclykc

kragten in 't Venus fpel te vertraagen , of lang op te houden , doch dit ftrecd tegen

de natuur dezes Mineraals , het welk meer vloeijend en afvaagend dan Hoppend

Waartoe is: Naderhand hebben wy zeker ervaaren , dat het de Moorfche Vrouwen gebruikten

l'nfk voor haar zeiven , om haare natuur door des zelfs afvaagende kragt zuiver en droog te

vmd. niaaken , om daar door aangenamer by haare Mannen te worden > een kunftje nodig

by zulke Natiën , daatóveele Vrouwen by eenen Man moeten houden , en ieder zoekt

haar de bevalligfte te maaken het word in kleine quantiteit ingenoonicn , te weeten

,

in de grootte van een erwete , onder zoodanig Djoedjamboe , 't welk van t' zaamentrek-

kendc zaaden en bloemen gemaakt word , en dan moeten ze het niet meer dan eens

ter week inneemen ; want men heeft ervaaren , wanneer het te veel gebruikt word j

h-aa- geduurige vloeijing veroorzaakt , dewyl de afvaagende kragt in dit Mineraal veel fter-

'kè'nde'et
ker is dan dc t' zaamentrekkende. Namaals , als de Bandancezen de ftcgtc en droo-

afvaagen-
ge foort meer dan de befte begonden in Java te voeren , miiïchien veroorzaakt door

onkunde zoo wel van den verkooper als kooper , is het weder in verachting geko-

men , want onder de Bandaneczen zelfs weinige zyn , die het oprechte weeten te

zoeken , en van 't drooge te onderfcheiden. Van Ni/a en Damme , daar ryke fwavcl-

mynen zyn, is my 't zelve Tsjerondsjong tocgebragt, wit en droog als kalk, zommi-

ge als meel , zommige als klompjes , een vuift groot, bykans zonder fmaak of met

weinig zuurte , ook niet brandende , ten ware dat daar gecle klontjes onderliepen j

Ook flerl want daar veel geel onder is, 't zelve brand zoo krachtig en langzaam, dateenklon-
braniea-

• van e£n koon groot aangefteeken , meer dan een quartier uurs brande , maaken-

de een gat door een dunne plank , daar op het geworpen word ; zommige van onze

Natie kennen dit Mineraal ook niet ter dege, t' onrechte het zelve houdende voor Ar-

fenicum album , doch de mcefte en onkundigftc voor falpetcr , niet weetende , dat dc

Zf'.'t'.'t

1
natuur in een fwavelachtigen of brandenden berg nooit fwavel enfalpetert' zaamen voegt,

v?réh waar door zulk een berg fpringen zoude als een Granaat , daar het zeeker is, dat die
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eeuwige vuuren veroorzaakt worden door fwavcl mee aluin vermengt , dienende de

fwavcl om te branden , en de aluin om tegen te houden.

XII. HOOFTDEEL.
Tana Bima , Badaki Java,

It is mede een aluinachtige aarde, wat droogcr en harder dan het voorgaan- DtTwi
iiT r i

Bima tic-

de Dsjcrondsjong doch mede brokkelig, gclykendc ruuwen lwavel , te wee- u ,at h,tn.

ten, bleekgeel met vuilwit gemengt, hoewel ze in geen fwavel-bergcn ge-

vonden word , ook op vuur gelegt geenzins brand , maar zift of kookt;

van fmaak zuur en t' zaamentrekkende gelyk gemeen aluin. Men noemd ze in 't Mi-

leicfch , Tana Bima en Badaki Java ; op Bima , Batr.ngontfjo : Men vind ze op 't^Jbi
Eiland Sombava op den Berg Sarri gelegen tuflehen Safe en Bima , alwaar men ook eniati-

de befte vuurftcenen vind: Men bewaard ze in aarde potten, en hangt ze een tydlang £££
in den rook ; want zy is moeilyk om te bewaaren , by regenweer ofaan een vogtige plaats

ftraks fmeltende tot een dikken Siroop, doch men kan ze t' elkens wederom dro'ogen.

Zy word meed gebruikt om de tanden daar mede zwart te verwen , by de Malei- kj*

]ers en Javanen voor een welftand gehouden; men neemt een klontje zoo groot als een andere

erwete, knauwt 't zelve met Sirifinang, zoo worden lippen en tanden daar van zwart,
fjjjjj

doch aan de lippen gaat het ligt weder af , en het maakt de tanden met een vaft : De virwcn.

Inlanders neemen het zoo nauw niet , of ze in 't knauwen t' fap daar van infwelgèn

;

zonder Sirifinang in den mond gedaan verftfe geenzins zwart : Men doet ze ook by

't Zaffan-hoat of Lolang, als men met Indigo zwart wil verwen , want het geeft een

hoogzwarte koleur, en maakt dezelve beftendig ; zoo dat deze aarde nooit zwart verft

,

als 'er geen rood by gemengt word : Om deze oorzaak maaken ze een koopmanfehap

uit deze aarde, wordende in de Steden van Java en Bima op de markt verkogt.

XIII. HOOFTDEEL.
Eenige foorten <van Marga en Argilla : Batu Poean.

DE Amboinfche Eilanden zyn ryk van alderlei foorten Marga en Argilla-, doch Waarde

zoo veel tot noch toe bekent is, geen zonderlyk medicynaal gebruik heb-

bende, waar van de voornaamfte zyn de volgende: '™-

De eerfte , een foort van Terra Sigillaia , word maar in brokskens gevon- fcheide

den , in de grootte van een walnoot , droogcr en ligter dan de regte Terra Sigillatai'"^"'^

doch aan fmaak dezelve gelyk , aan de lippen kleevcnde, doch in den mond fmelten- fort,hm
de als andere fyne aarde, van koleur lichtgrauw , zommige meer naar den geelen, met jc

zommige naar den witten koleur trekkende ; in hardigheid onder.malkander ook ver-
Jfj'a

r

t

a

a

Sl"

fchillende, want zommige zyn zoo week als Bolus > zommige zoo hard als halfgebak-

ken leem , draagende een middel natuur tuflehen fteen en Marga.

Men noemt ze in 't Maleitfch , Nafat en BatuToeang of 'Toang; en, om dat men ze Haar ie-

met Sirifinang aan de bruilofts feftoenen bindt, Txan genaamt, dewelke men by de

Malcijers en Sineezen op bruilofts tafelen tot een pronk zet : Amboinfch , Hatu mi- taak»,

na: In de Uliaflérs , Hatu menal, dat is, Vette Steen, om dat hy in 'teetenfmee-

rig valt. Zommige willen het woord Batu foan niet van 't Maleitfch, maar van 't Am-

boinfch afbrengen, dewyl het meeft alle Amboineezen noemen Hatupoean-, en Hatu

E e z fuannoi
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ptanno s afkomftig van Titan of Appuan , dat is, fmelten, bryfeleiii dewyl het eeiï

fteen is, die in den mond ligt fmelt en verbryfclt word.

Waar die Men vind ze fchier in alle Amboinfehe Eilanden, docli d' eene is wat beter dan de

•uw!!™" andere : Die op 't Eiland Honimoa, in 't gebergte van Ithainacca, U/atenOuwvzh,

word voor de befte gehouden , zynde lichtgrauw en den Bolus naaftkomendc : Ande-

re achten meerder die van JVaccafihu', op groot Amboina gelegen ; deze zyn harder

en geelachtiger dan de voorige , vaft aan de lippen kleevende , dewelke men graaft

Enmlke agter dezelve Negory uit een bakoven aan 't hangen van den berg : In 't riviertje IFay-

pya in 't land van oud Hative vind men klontjes klein en groot, harder en witter dan
de tejle

zyn.

de voorige, zoo dat men ze in 't byten afknappen moet, dewelke men ook onder de

befte rekent: D' andere, dewelke men langs 'r Hitoêlche land vind, als in oud Eli,

Senalo en Veliffa, worden voor flech ter gehouden , en zyn dikwyls met zand gemengt

:

Men graaft deze aarden 2 of 3 voeten diep onder den gemeenen grond , beftaande of

uit gcmeène zwarte, of roode, of grauwe berg-aarde> men moet zoodanige plaatfcn

kielen, die aan een fteilte afhangende van een berg ftaan, daar men dan hooien maakt

als bakovens , daar men de zuivere Batu poan zonder vermenging met andere aarde

kan uitnaaien , maar in opene kuilen blyft het regenwater ftaan, 't welk den Batupoan

onzuiver maakt.

Wmdtit Alle Batu poan is in 't dagclyks gebruik niet tot de medicyn, maar om uit de hand

*Ë'ba™J'te te eeten , de Inlanders vinden groote fmaak daar in , inzonderheit hunne vrouwen

,

TrTikf'
Devrl,g t en gewoonlyk met vreemde luftcn bevangen zyn : Men eet ze nooit zoo

verfch , als ze uit den Berg of uit de Rivieren komt- maar men doet ze in een nieuwe

onverglaafde pot, en hangt ze omtrent een maand in den rook, waar door zc een rook-

achtige fmaak QlFangi genaamt) bekomt, fchier als verfcheryft, by d' Inlanders aan-

genaam , ch dan word ze op de markt verkocht : De Vrouwtjes weetcn niet cigentlyk

te zeggen, waarom zy zc zoo graag eeten, als dat zy daar fmaak in hebben, en mal-

kander wys maaken , dat zy een blecke koleur daar door krygen , en ;zoo op haar ma-

DocB nier wilde wit fchynen , ik meen als 't ongebleekte linnen : De ervaaring leert wel,

'c"7mg<- dat moeder en kind op haar manier daar door wit worden , maar die ze dagelyks en
mnden

re veel eeten, krveen een bol vleefch en grooten milt, en ten laaften den koekof kor-
milt en

r -t, » r r\
karthr- ten aafem ,

(
Tehatu") met een vervuilde maag, waar uitCacochymia ontfpnngt : Daar-

Jligheit.
entegen houd men ze gezond voor die een fcherpe buik en bloedloop hebben om de

bezeerde darmen te zuiveren, re falven en fmcerig te maaken, dat de fcherpe dampen

daar geen vat op hebben, en met eenen zachtjes te ftoppen.

Deiweede Marga Ihana gelykt zeer wel naar nat gemaakte afch van koleur , zwaarder en vet-

'°°n
' ter dan Batu poan , aardachtig van fmaak : Deze vind men over al in 't gebied van oud

lha of Hatttana , zoo dat het geheele land daar van fchynt genaamt te zyn , doch word

meeft gevonden aan de kanten Van des zelfs rivieren , inzonderheit by IVayfalee; als

men 2 of 3 voeten diep door deze Marga graaft , zoo komt men op de regte Batu

poan; dewelke men in koleur en flibftantie ligt daar van onderfcheiden kan. Van deze

Waarvan Marga vind men een geheele klip aan 't riviertje Etjer Goeroe Goeroe Kitsjil , daar 't

'kUfü!' zclvc van boven ncêrftort, en daar de boots van de fcheepen hun drinkwater haaien,

gelegen aan de Noord-zyde van den Amboinfchen Inham ; dit riviertje voert een fteen-

achtig zap in zyn water , het welk een fteene korft zet aan houten en takken , die

daar in vallen , doch als men 't water wat ftaan laat , tot dat deze fubftantie op den bo-

dem fakt, zoo is het goed te drinken : De Amboneezcn noemen deze Marga, Hatufu-

hu, dat is, Batu lompor of Slykfteen, om dat men hem in 't water wryvende terftont

E» waar tot flyk kan maaken ; in de Uliaffers , Hatu hillul. Deze Marga gebruikt men in de

'k'iyi!"""
Uliaffers om formen van te fnyden , daar in men gefmolten tin , koper en loot kan

gieren.

De derde Terra Nufalavietijïs komt nader met de Terra Sïgillata overeen s zy is wit , een

fml
- weinig naar 't gryfe trekkende, als of 'er wat lichtblauw onderliep, zeer vet als zeep

,

doch
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doch niet kleevendc aan den mond , cn zoo brokkelig, dat met het minfte handelen
de klontjes van malkander vallen, niet te min is ieder (tukje aan zich zelfs vaft en fmee-
ng: De fmaak trekt merkelyk naar onze Terra Sigillata , en zy is zoo vet , dat ze haar
niet wel met het water laat mengen, gclyk een Axungia , of Mednlla Saxerum. Men m«. Ju
graaft ze op Nujfalaut in 't hangen der bergen, en op de naaftc heuvelen agter de dor- ^°

r "t"„
'

pen Sila en Titaway. De verfch uitgegravcne doet men in een Baly met water , roert '» W<«'
ze met een ftokje om, tot dat dc gcelc cn roode klei daar afgaat want men graaft ze

*"

onder zoodanigen grond 2 of 3 voeten diep, en dewyl dc Inlanders üordig daar mede
omgaan , ook t' ellccns na 't uitgraven den kuil met die aarde weder floppen , zoo
komt ze by 't mrgraaven daar onder , daar anders d' ader of gang zuiver is : Dc uitgc-

waflêne in potten gedaan, en in den rook gehangen , word van de Vrouwtjes van dat
Eiland gegeeten gelyk andere Batupoan, den buik min floppende, cniniflchicnmer.de
regte Terra Sigillata nader overeen komende ; doch de Inlanders hebben dc eerde of
drooge foorte liever, om dat deze NufTalautfche aarde zoo fmcerig is, en aan dc tan-

den kleeft. In de voorfchreve heuvelen vind men noch een andere foort, witter, heeft Wurvm
grootere klontjes, cn is min brokkelig, die men voor een witte Bolus mag houden. ïy'"Z'ttn
word gerookt en gegeeten als de vorige. zya.

De Batu poan van 't Eiland Oma is vry flcgter dan de UliafTarfche , want daar loopt
veel geele klei onder, gemengt met zand en fteentjes, en riekt wat fwavelig.

Bolus ruber is tweederlei van koleur , donkerrood en lichtrood, men vind hem in D ,

't gebergte van Ulat en Ouw met kleine klontjes boven op den Batupoan, en ook daar *fin*.

onder gemengt ; hy word niet gegeeten , maar van de Pottebakkers gcfogt , dewelke
de zuiverde klontcrtjcs vergaderen , met water wryven , cn op de nieuwe potten van Dic„„m
buiten fmeeren , eer zy die in 't vuur zetten om rood te worden. Zy noemen hem al- 2m"Z^-
daar Haca caul en Tiaul : Dezen Bolus vind men overvloedig op Leytimor aan den rxJ"
rooden berg, daar dezelve fteil cn afgevallen is: Des gclyks den rooden en witten Eo-

f' l"U'""'

lus by het Hitueefche dorp Haufihol.

Terra Aurifabrorum, in de Uliaflërs Urmpyal genaamt , is een vette zwaare Marga , DevyfJ,

van veele klontertjes gemaakt , bleekgeel met een zilvere weêrfchyn , brokkelig, aan ^r'mf
de lippen niet kleevende , en niet zonder vermenging van fyn zand : Men graaft ze Aunft-

uit een vlakken grond, aan <Pya en Kullur, plaatfen aan de Noord-zyde vznUliafar
"Jrmn

by den hoek Umepoeti. De Goudfmeden van Iha gebruiken deze aarde om formen en E„ waer

fmeltkroefen daar van te maaken , daar onder mengende geftotene Javaanfche Gorge- 'gjl'h
letten : Zy gebruiken ze ook om de holligheden in 't gemaakte goutwerk daar mede wni-

op te vullen , als zynde hoefden van de goude flangen en dc krishegten , 't welk an-
dere Goudfmeden met Ambalo , dat is, Gummi lacka doen; dergelykeaarde vindmen
ook by den hoek' van Nufanive in de Portugeefchc Baay , daar de Landweg overgaat,
en by regenweer den weg zoo kleeverig maakt , dat men met moeite de voeten daar
uit haaien moet.

Ochra, bruine en geele, word gegraaven op 't Hitoeefche land , op een berg, daar Defifde

dc oude Neger? Teliffa geftaan heeft, op den plaats Amahutetto, 2 en 3 voeten diep
f
Zl'°Mr

onder den grond , de bruine gelykt naar donker Lacca , doch verbleekt leelyk, wor- d" i'v""-

dende blauwpaers van buiten : Zy loopt met het geele door malkander gemengt, 'zoo
dat men zelden groote klonters van een koleur vind ; daar omtrentheeftmenook roo-
de , zwarte cn witte aarde meer naar den Bolus dan Oker trekkende s ook treffen dc
gravers zomtyds een bloedrooden zap aan, zynde buiten twyffel een gefmolten Bolus ,

welk deze waangcloovige voor een quaad voorteken aan de gravers houden : De bruine H^rp.
en geele word gerookt en gegeeten als andere Batu poan. In 't gemelde dorp was eer-

*"

tyds een gehugt Lijfaloho, wiens beurt 't was hun Stadshuis te ftichten , daar ze in 't

graaven de twee voornoemde Okers vonden, en van haar naam bygenaamt Aarde van
Lijfaloho: In 't zelve gebergte lagen ook de dorpen Senalo en Eli, daar men ook Batu
pean uitgraaft , te wceten , tot Senalo by den oorfprong des nviers Waccahuli , een

E e 3 witte,
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witte , fyne en dichte aarde ; maar die van Eli is grauwachtig met plekken als yzer

roeM en fyn zand ondergemengt , derhalven ondeugend. By Mamaio in 't gebergte van

En lai Haufihol vind men roode en witte Bolus , fyn , en in groote klontjes , waar van de

roodc tot olyverwe dienftig is; gelyk ook de Leytimorfche uit den rooden berg.

De ze- Argilla is een witte , vette en zeer kleiachtige aarde , dewelke gevonden word by

}Zt Ar- den oorfprong van de rivier Way yla, die by Hoekonalo in zee loopt : De plaats hiet

gilia. <pannat , omtrent een uur gaans na 't Ooft-Zuid-Ooften van 't voorfchreve Teliffa,

een laage vlakke plaats, daar men deze Argilla vind , zyndefchier nooit droog, wes-

h ut halven men ook niet daar door gaan kan wegens de taaije kley. 2y dient tot het eeten

'brmkKn- niet, als ook niet om vaten daar van te maken , dewyl ze te veel vermengt is met klci-

icfuaam.
lie grauwe fteentjes : Men noemt ze cPa?mat naar de plaats, daar ze gevonden word.

Wanneer het langen tyd geregent heeft, zoo fpoelen in dit kley-plein ecnige vuur-

fteenen bloot, zynde van dat flach , de welke men Androdamantas noemt , zwaar en

Zie Je' hard van fubftantie, van koleur als geel koper. De klontjes zyn in de grootte van een

^N»
L

J;
dobbelfteen, kleinder en grooter; zommige vierkant , zommige irregulier hoekig, als

'» 2. of 'er een Tenfagoon ofvyf zydig Lichaam in een Cnbris verborgen lag, en hier en daar

h maar met de hoeken uitltak ; aan haar zwaarte en koleur zoude men gillen , dat 'er eenig

""laai
"' metaal inflak , maar men kan ze niet fmelten , gelyk hier onder breeder zal gezegt wor-

den : Egter wift my een Moor te zeggen , dat hy op Timors Zuid-zyde gezien hadde

het Amoeraflilche gout met kleine klontjes uït dergclyke witte kley trekken : Zoodaa-

nige witte Argilla vind men ook aan den voet van den rooden berg, na Hative kitsjil

toe , op ftrand, doch die is brak en met veel zand gemengt, grauwachtig en droogt

niet wel , buiten twyffel witter en drooger te vinden, als men wat dieper in den berg

groeve: Het is een rechte Terra Cimolia of volder aarde, dies de Inlanders dezelve ook

gebruiken by gebrek van zeep , om hunne klederen daar mede te waflehen.

Deachjle Marga van Nuffanive word , omtrent den uiterrten VVeft-hoek van Leytimor, Wey-

hoeki genaamt, met groote ftukken gegraaven , gelykende wel een Marga , doch is veel

drooger en harder, muisverwig met een geele weêrfchyn , zoo dicht als een lever , en

knappende als men daar iets afbyt : Zy word mede voor een goede Batu poan gehou-

den , en behoeft over de drie dagen niet gerookt te worden, dat dan noch niet hard

genoeg is, houd men voor geen Batu poan , maar voor een Marga , dewelke men op

WaarJie Leytimor, Hatupatta, dat is, brokkehgen Steen noemt : Dergelyke klonterrjes, roo-

unrJ^" de ' gee 'e en grauwe vind men overal in de rivieren van Lejtimor, inzonderheit in de

Waytommo en Olyphant , die men rookt en voor Batupoan eet, hoewel ze vry wat

hard vallen in 't bytenj uit deze kleiachtige klontjes wórden metter tyd redelyk harde

fteenen, van buiten met knobbelen en kuilen .bezet, doch van andere daar aan te on-

derfcheiden , dat zc in 't aantallen glad zyn als zeep , zich ligt laten üypen , en met een

mes fnyden , van binnen veeldcrlei plekken , aderen en wolkjes vertoonende ; waar

van zie hier na in 't Hooftdeel van 't Amboinfche Marmor.

De «e- Op het Ooflelyke deel van Bangay of Gapi genaamt Bulu legt de Negry Labo, en

fiïrt,raf- by een rivier , in de welke men klontertjes en fteentjes vind , zynde een goede

aardevaa y f.aar(je daarmenrood, geel en wit mede verwen kan.

De nende Ampo is een roodachtige aarde op Java , waar van men op Cheribon de gorgeletten

fiert, Ara- maakt, bleekrood als een halfgebakken fteen; de Hukken hier van , ofbyzondere koek-
V
°H'ordmi- jes van die aarde tot dien einde half gebakken , worden op de markten verkogt > en

van de Vrouwtjes uit de hand gegeten , gelyk de Batu foan op Ambon.

T)e Heer Rumphius heeft in dit Hooftdeel eenige aardfche ftoffen.befchreven , waar in

zyn Eed. onder andere ook vanfteenen in dezelve groeijendegewag maakt ; en alzoo de

afbeeldinge ontbreekt , en wy veele foorten van dezelve bezitten , zoo konnen icy niet

nalaaten eenige hier toe behoorende daar by te voegen. Op de plaat LI. by N°. i
.
is een

afgetekent, hebbende de gedaante van eenvolmaakte vierkante dobbelfteen, dewelke veel

vallen in Zrwitferland by de Rivier-baaden, en ook, doch kleinder , inde Leibergenge-

vonden worden. Die by N°.2. verbeeldt, is de Vyfkantige, mede van hembefchreven:
waar
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waar by <wy -voegen een heel ongemeene , aangeprezen by N°. 3. éim) ongelykzvdiger

,

zittende dezelve op een rotsje vajl. Zie hier by N° 4.. een heel andere fiort : zyndealll
als breedepylpunten, die -verwart door malkander noch in haar Argilla, ofmoeder aarts
zitten.

XIV. HOOFTDEEL.
Eenige Steenen tot verwen hequaam.

I
• f ""l Omalo is een Steen , tot verwen bequaam.

2. Ë Antsjor is een groene Steen,' ook tot verwen dienftig ; zy komen beide
van Suratte.

i .
Suligi is een witte Steen , komt van Atching , met andere fpezeryen gc-

wreeven en ingenomen , is goed voor het fteeken in de beencn.

H
XV. HOOFTDEEL.
Hinghong : Sineefch Mineraal.

'nghong is een rood grauwachtig Mineraal of Steen, welk men in&'sd vind '<Hlng«

op zoodanige plaatfen , daar de Pauw drie jaaren na malkander zyn neft ge- ^"s\
maakt heeft, omtrent een fpan onder 't zand of aarde ftekende , en open-

baart zich door zekere fcheuren , die men aldaar in den grond ziet : Het is
'

tweederlei van iübftantie , het -eene als yferroeft , en 't ander wat rooder.

De Sineezen noemen het Hinghong , maar in Siam hiet het Jaklak, dat is, Medi- Jaklak-,

cyn regens het Coerap
: De Pauwen leggen het by haare Eijers om van de flangen be- wa" **

vrydttezyn; met flappen Arac gewreeven , en zoo veel gedronken als men kan , ge- t'rjtt

neeft de beeten van alle fenynige flangen , ook van die in zee woonen , en daar men w°rd'

van opfwelt; geftoten en vermengt met Satjor Cancong en opgelegt, geneed dezugti-
ge beenen. De lichte of roodachtige ftukjes daar van met water gewreeven verwen O-
ranje koleur, en d' andere bruine zyn als fnuiftabak.

XVI. HOOFTDEEL.
Zwart Zand.

HEt zwart Zand word gevonden in Amboma voor de Negory Hitnlamma , niet H Zwart

'i gehcele jaar door, maar wanneer de Noorde- ofNoord-Weftewind fterk
Za"d '

. waar c»
doorwaait , dan word het uit de zee op ftrand geworpen s dewyl nu dit vummtt

Zand in menigte op Java valt , inzonderheit op de ftrand omtrent Grifec, jcTwrJ.
zoo willen die van Hitnlamma, onder dewelke hun Radja en de üzmTanahittimeffi'ng
van Javaanfche afkomft zyn , dat men gelooven zoude, dat dit zwart Zand aan den Vreemd

kiel van hun Jonk gezeeten hebbe, waar mede hun voorouders van Java afgevaaren , ^Z'javaa-
en op deze plaats aangelandt zyn , en hebben zich namaals aldus vermenigvuldigt; "»<

daarom het ook anders niet te voorfchyn komt, dan als de Wefte wind doorwaait, wan- W.
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Waar het neer de vreemde handelaars daar aankomen : In meerder ovcryloet vind men het op Bat-

fchian , en op Halemahera , de Weft-zyde van 'r groot Eiland Geloio : Na de groote
word ge- J r '

r* i i L
vmdt». aardbeving in 't jaar 1 67+. dit Landfchap overgekomen , heeft het zich ook geopenbaart

by den rooden berg ten Ooften van het Kafteel Vittoria > doch komt niet 's jaarlyks voor

den dag. Ik heb bevonden , dat het Amboinfche Zand grooter is dan t' Molukfche , en wel

een vierde deel zwaarder; defgelyks dat het zwarte Amboinfche Zand, met het fyne witte

vergeleken , mede veel zwaarder is : In 't jaar 1 6y 8 . heeft de Heer Robbertus Tadbrugge

doenmaals Gouverneur van Ternaten ondervonden , dat de zcilfteen het zwarte Zand van

Geloio zoo wel aantrekt , en tot haairtjes formeert , als het vylfel van fraai , waar uit

j, yfir-
men oordeelt) dat het yfer-ryk moet zyn : Het Amboinfche word van den zcilfteen ook

"ch'& aangetrokken , doch veel flapper dan het Ternataanfche. Zoo heb ik ook aangemerkt

,

dat het vylfel van yferofftaal, door den zcilfteen aangetrokken , als men 'taan een kaers

(('««houd, terftond t' zaamen fmelt , en zich tot korte draadjes formeert-, anders heeft het

'timlt zwarte Zand geen gebruik, als by de Schryvers op 't verfchc fchrift te ftrooijen , daar-

om onze Sccretaryen en Comptoiren zich 's jaarlyks van ///f«//?w«a voorzien : doch men

moet het eerft in verfch water opkoken , en in de zon droogen , eer men het gebruikt.

Van dit zwart yferachttg Zand , is my door den Sardammer
,
bereifdenlleerCAï, nauw-

keurig verfamelaar van uitmuntende zoo natuurlyke als konjlige zaaken , een doosje vol

ter hand gejlelt , door zyn Eed. mede gebragt van Puretta, gelegen over Genua, heb-

bende dezelve eigenfehap als in dezen gemelt is ,
namentlyk , dat het door de Magneet

word aangetrokken , gelyk 't vylfelvanjlaalenyfer : Het heeft volkomen degedaante van

zand ; en 't is korlig , hard en glmfierig , dochpikzwart van koleur.

XVII. HOOFTDEEL.

V Cinis

Sampaen-
Jïs , waar
bet gevon-

den wordt.

En be-

hoort den

Koning.

ï

Cinis Sampaenfis : Abu Mu&.

N 't Landfchap Tsjamfiaa , by d' onze Tsjampaa genaamt , legt de Stad Colong,

agter welke omtrent
[
dag reizens landwaarts in een plaats is , in de grootte van

't Kafteels binnenfte plein hier op Amboina, aldaar welt in 't hcetfte van den So-

mer een troebelwater als flyk op, 't gelykr als of 't kookte , ofals een pap borrelt

:

Dit water , zoo draa het de heete Son befchynt , droogt in , en verandert in afch,

witachtig , een weinig naar den geelen trekkende , of vuilwit : De plaats is omringt

met een muur, en word bewaart door een Officier met fo Soldaten, op dat niemand

van deze afch wegdraage ; want men moet ze den Koning des Lands brengen , die

alleen daar mede handelt, zynde een koopmanfehap door geheel Indien getrokken , en

HiJva» geldt den Picol in Tsjampaa 10 tail zilvers, dat is , 32^ Ryksdaalders : Buiten dien

muur een flukweegs rondom valt deze afch ook , maar die is vuil met zand en aarde ver-

mengt , daar van mag een ieder nemen.

Wat beter is die digt aan den muur valt, waar van men ook niet neemen derf, als

met toeftemminge van den pagter, maar de binnenfte afch , inzonderheit die in 't mid-

den van 't beflotene plein opwelt , is de witfte en fynfte , zonder eenig zand, inklon-

ters als een vuift groor, dewelke egter zeer ligt van malkander vallen , als men ze wryft

;

aan zwaartte is ze andere afch gelyk : Op andere ryden des jaars welt ze niet op, als

dan ook de plein onbewaart ftaar.

Haar te- Die van Tsjampaa noemen ze Catloe. De Sineezen Tsjamjïa foa , datis, Tsjampaa-

"Zpi'i" fche Afch. Maleitfch, Abu mui , datis, opfwellende Afch, gelyk de goede ryft in 't

"wt'rd
koken doer ; zommige noemen ze ook Abu maletjo.

f!a„t, van Haar gebruik is meeft tot alle dingen , daar men zeep toe gebruikt , alsomkleede-

"'IspXn' ren en lynwaat te waflêhen ; ook om de handen wit te maaken :
In de loog kookt men

gebruikt. de lang-

meerder

foirlcn.
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de langwerpige ryft, Bras boeloe genaamt, die daar van een aangenaame geur krygt,
.daar van men allerhande koekjes maakt : Inzondcrheit word ze veel gebruikt tot het
maaken van Cafomha-vewe

> in plaats van afch , dle men anders van gebrande Da. Momu
ritHDis-khükn en Ca/affus-fchuitjes maakt, en men kan met een lepel vol van deze

vcrum-

afch meer uitrichten
, dan met een groote hand vol andere afch ; ook word de verwe

veel klaarder daar van ; egter zommige zeggen, dat het lynwaat dikwyls daar in ge-
waiTchen

, en als men de loog te fterk maakt, ligt verbrandt en verflyt.

XVIII. HOOFTDEEL.
Verfcheide Vuurfteenen. Batu Api.

I
N de Amboinfche Eilanden worden op verfcheide plaatfen goede Vuurfteenen ge- D,Vmr-
Vonden

,
niet alleen tot het vuurftaan dienftig , maar ook bequaam om Snaphaan-iZZto ' * ^^"^u uni onapnaan- fcbreven

ireenen daar van te maaken: Zy zyn driederlei van koleur; zwart ofhoornver- *
wig

,
dewelke de befte zyn , daar na de vaale of leververwige , maar de bruine

kft'^
of roodachtige zyn de flegfte: De befte zyn ook niet grooter dan eenvuift, want de
groote ftukken zyn van gemengde fubftantie en brokkelig, van buiten kalkachtig

,

grauw en ruig, gelyk andere keifteenen, doch zwaarder, zy zyn ook hoekig, glad
en blinkende. De befte vallen op 't Varkens Eiland, aan deszelfs Zuidzyde , in 't bocht- 2W
je SonahoU is een droog riviertje langs een heuvel , daar men ze onder andere kei-
fteenen vind: Op ftrand ftaan wel verfcheide klippen van vuurfteen, doch zyn vol
fcheuren en brokkelig: Op Kerams Noordkuit heeft men ze ook op Ca/owar , aan
deszelfs Zuidzyde omtrent Goeli Goeli van de rivier Wattalomi tot Affan en Dawan
toe, daar men fyne en mailieve ftukken van een kop groot in zee vind: Desgelyksop
den Noord-Weftenhoek van Boero, te weeten, Balatetto, en aan de Zuidzyde by
Karike: Op MakkalTar heeft men ze ook, en zoo ik verftaa geheele klippen daar van,
daar onder zommige zoo fchoon en fyn zyn, dat men ze voor Achaat zoude aanzien • 2> *«
en zeker de Achaat en Vuurfteen hebben zoo grooteoveteenkomftemet malkander, daï itZlyi
het gelooflyk is, dat het buitenfte of groffte van Achaat niet dan Vuurfteen zy, gelyk
veele edele gefteenten een groove moeder om zich hebben, in de Gemmariis , Matrix
Gemmarum genaamt

:
Immers my zyn van Suratte eenige ftukjes ruuw Achaat toege-

zonden, waar van men de meeftevoor Vuurfteen zoude houden. Dit onderfcheid is
E""""r

alleenlyk daar onder, dat de Vuurfteenen meer of min toetfen, als men gout daar ZX""
opftrykt, maar de Achaat geenzins, dewelke ook veele breede aderen ofbanden heeft, Vrfibil'

en half doorfchynend is, maar de Vuurfteen niet: De befte onder d' Ooft-Indifche,
die ik tot noch toe gezien hebbe, worden van Bima gebragt, uit het gebergte van
Sarrt

; waar van zie boven in 't Hooftdeel van Tana Bima. Zy zyn van driederlei ko-
leur, rood, hoornverwig, en wit, die men voor Achaat zoude aanzien , zoo zy ade-
ren hadden

: Zy laten zich zoo wel klieven als de vaderlandfche , en gecven veel vuur
op den minften flag tegen malkander of tegen ftaal : Zy zyn ook zoo glad , inzonder- f"**

-
!'

heit de witte foorte, dat men daar op niet toetfen kan; het is bekend, dat men in
Europa van den Italiaanfchen Achaat ook Snaphaanfteenen maakt, die men op pifto-
lenzet, dewelke weinig, doch rood en doordringend vuur geeven. Onze Amboinfche
Vuurfteenen hebben die fauten, dat ze zoo wel niet klieven of fchilfferen als de Euro-
pifche

,
of de faute moeit by onze onkunde zyn om dezelve te handelen. De Makkaf- E"h"

faren leeren ons, dat men de geheele klompen eerft een dag in water moet kooken,
zoo zullen Ze te beter klieven, 't welk gefchied met een klein hamertje, als men den
fteen op de vlakke hand of een hard kuflèn legt, en aan de hoeken daar op flaat, dat de

die

moet klad-

ven.

F f flag
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gag wat fchuins daar op komt, 'twelk een zekere handeling is: Zy geeven wel veel

vuur, maar fpringen ligter, en worden eerder ftomp dan de Europilche
,
men kan

zich e«er daar mede behelpen.

Z« In 't midden van eenen roodachtigen Vuur (teen , afkomftig van de Zmdzyde van Boem

Xe'uL hebben myneJongens gevonden eenen anderen witten keifteen ,
m de grootte en gedaante

* *, van een duive-ei i doch langwerpiger en vuilwit , gelyk men ook zomtyds <n de Europ.fche

#N#. vind; dezen zoude ik houden voor den Enorchis by Tlin. Lib. i7 Cap. 10. Waar

van zie ook het Gemmarium Boêtii lib. 2. Cap. 201. Op andere plaatfen van Btma val-

len ook goede Vuurfteenen, doch die zyn zoo goed niet , en worden metter tyd dood

,

dat is, geeven zoo veel vuur niet meer.

Een derrelyk Steentje als een duiven-ei word op de phat LI aangewezen byN °.
f.
'tgeen

wy bedtten is d,ver wit, eenigzins doorfehynend en hard en heeft aan zynfehoo-

tig einde een kleme ronde uitwafjmge als eenpaereltje , 'tis rondom,n de kneepgenmpelt,

als of't een afgebonden wrat was.

XIX. HOOFTDEEL.

Androdamas, Maas Urong.

n „ JT Aas Urong H een fchoone en raare Tyrites ofVuurfteen ,
zeerzwaar, hard

\/l en maffief, het geele koper zoo gelyk, dat men'tvoor klontjes daarvan

V 1 zoude aanzien , doch niet wel op den fteen toetfende ,
maar met een (laai

Zv. mc-
X T*

geflagen vuur geevende als een andere vuurfteen :
Men vindt het u. groo-

'/*'» te en kleine ftukies , alle zeer hoekig en onordentlyk ,
nogtans zoodaamg

,
dat alle de^^™,cm ordre hebben, want de meefte zyn wel rondachtig, maar «b*

n hoeken uit, by de Geonetr*, angulifil.M, dat *, vafte hoeken genaamt,

*"'
befta nde uit 5

vlakke zyden t zaamen tf. een hoek gevoegt, en naar t uitwyzen der

hoeken fchynen ze dcclen te zyn vaneenhchaam , by de Konftenaars^-«e-

naamt twelk gemaakt is van «vlakten, en ieder vlakte heeft , ftrecpen a,s oen

XU * 7en~s , of vyfhoek : Men zoude zeggen , dat veele zulke <Dodeca-etra >n een Cor-

#4 ; oflILamft^ken, maar a.s men den fteen m ftukken (laat zoo bennc men hem

van binnen maflief, en geenzms van cMeagem^,^jf^^^S
ftallen gewaar word, die altyd van buiten zoo otdentlyk als onordent yk fefkan ,g,

e,f evenwel van binnen mailief zyn: Andere ftukken zyn vierkantig als een dobbel-

ftccn ; andere ganfeh onordentlyk, en hoekig, zoo nogtans, dat hier en daar e^n

iodeca-etron uitftcekt. Ik noeme dezenta^^ta, ^TyntesfoU-

2, in 't Maleitfch^ Urong. De grootfte en fchoonfte ftukken vind mcnop>™

omtrent de Stad Mataran; Ook op Celebes, BorneoenSuccadana, dewelke geftepen

een hand breed zyn en bhnken als een metaale fpiegel: In ^«K. en op Keram

vind men maar kleine klontjes in de grootte vaneen erwete

r , «Ike de voorfchtevcneB^^W beft vettoonen: Zy groe.jen inl a deeiiroftekeiW fteten, die men aan de kanten van zommige rivieren vind ,
nament yk«»

,

La

~
riq„ en oud Haüve , » denvter^, dewe.ke, als^ge^gt^^g
uitlevert de befte Batupoan. De roffe keifteenen moet men in ftukken (laan

,
dm v.nd

m deze klontjes daar in zoo vaft gegtoeit, dat men ze daar u,,:kappen moet
,
doch

onder r o fteen n vind men pas een , die ze heeft : Het zyn ook altyd geen mafl.e e

klonTies, m»r d.kwyls zeer kleine ftukjes als grof zand , en korreltjes van geel kopo ,

£S geheele l.clam des fteens verftrooi, In de Europifche -merfteenen m-

zonderheit in de zwarte of blauwe vmd men dergelyke Tyntes in redelyk g.oote (u k

Doch
maar 1

ecfiige,
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ken j dewelke de (leenhouwers Quaften , in 't Lacyn > Centrum marmoris noemen > en Zy»i„j,

die zy in't bewerken nier gaarn daar in zien; want zoo zy dien uitkappen) 'twelk

gefchicden moet) als ze daar in vaft fteekt, zoo blyft een kuiltje in den fteen, waar

door dikwyls een gcheele tafel gelchendt word; maar wanneer zoodaanige 'Pyrites aan

een hoek des fleens ftaan ) die worden al willens daar uit gekapt) gcflepen en op vuur-

roers gezet) dewelke men Iraliaanlche vuurdeenen noemt : De andere Hukken ) die

op een vlakte van een marmerfteene tafel voorkomen en vaft zitten, moeten door de

werklieden met gedult effen gekapt, en met 't overige van de tafel gepolyft worden

,

't welk een Rariteit en welftand daar aan geeft.

Op de kuft van Finland , in dat deel van de Ooft-zcc , 't welk men den Finfchcn Wordt*

bodem noemt , ftaan veelc yfelyke rotfen in zee , de Finfche Seheeren genaamt , waar Z*d"ii"',

uit men blauwen marmer of arduinfteen kapt, daar in vind men veele van deze vuur- J"jkar
berden tf

freenen , wat grootcr dan een mufquetkogel , bleekervan koleur dan de Ooft-Indifehe , d,'

als of geel koper met zilver gemengt was ; dewelke gcflepen blonken als cenfpiegel

doch op den fteen geenzins toetften daarentegen de Am boinfche maflieve roetten min

ofmeer op den fteen , doch de ftreek gaat ftraks uit , als men met de hand daar over ftrykr.

Boven in 't XIII. Hooftdeel ftaat de plaats Tannat befchreven , beftaande uit louter Zitioven,

witte weeke Argilla, daar in men by regenweer veele van deze Vyrites vind , dewelke //l*^/
egter zoo ordentlyk niet en zyn , als die men uit de rofle fteenen der rivicre van Lari-

que kapt.

Op Timor vind men ook groote klontjes van dezen fteen , doch die is zeer brokke- n-„jr„

lig ) en fchynt uit veele ftukken t' zaamen gezet te zyn, derhalvcn noch tot flypen, mt "p Ti-

t n. . motie-
noch tot vuurlteenen bequaam.

Soo gehoort hier onder ook een foorte Marcafita eerofa of Koperfteen , dewelke Zitvm

men op verfcheide plaatten in de Oofterfche quartieren vind; deze is brokkelig, ruig fi/xidTafi

de».

en fcherp, hoekig, daar glimmetjes en blikken onderlopen als geel koper, met grau-
^

wc bergfteen gemengt, by deze Inlanders mede onder den naam van Maas Urong begre- />/««« LI.

pen, hoewel het merkelyk daar van verfchilt, want hetis niet alleen brokkelig > en men j,s,o io'

kan geen vuur daar mede ftaan , maar heeft ook een fcherp corrolief zout by zich ge-

lyk Saimiaaki t' welk daar uit flaat, als men 't een tydlang in de opene lucht laat leg-

gen.

Men vind het veel op 't Ooft-eind van 't Eiland Mejfoal digt op ftrand , en daar toe E, war-

moerailig: Ook op Kerams Noord-kuft by Hote; op Ni/Jfalau omtrent het warme wa- fclêldT*'

ter by Si/a, op Timor , en andere plaatfen meer. flutf*»

•t , , • n •
gevonden.

Het gebruik van dezen kopengen vuurfteen is by de Inlanders noch niet ter dege be-

kent , veele Europeers vergapen zich daar aan , inzonderheit aan d' eerfte foorte of

Tyrites folidus , wegens zynefwaarte en koperige koleur , willende met gewelt des vuurs

eenig metaal daar uit haaien , 't welk doch daar in niet is, en blyft een bloote fteen.

De Javaanen , Maleijers en Makkaffaren flypen de mooifte (tukjes tot een platte tafel, Worden

zoo wel rond als ruits-gewys, en zetten die in flegte ringen ofaan hunne Tulpbanden ; fifZiZ-

want zy geloven , dat ze den drager moedig en winbaar maaken : Achter Grifte legt een S'"S'U'-

berg GzV/, daar op deTenimèaan woont, den welken de Javaanen alle voor een Hei-

lige Leeraar of Paus houden ; van dezes voorouders en gedachten zietmen verfcheide

graven op t' hoogde van dien berg, waar in groote gepolyde ftukken van dezen fteen

gezet zyn, die een wonderlyken glans van zich gceven, wanneer de opgaande zon daar Zyn heel

tegen fchynt , 't welk het onwetend volkje voor een wonderwerk acht. De tweede of

brokkelige foort , geeft wat meer hoop om metaal daar uit te trekken , hoewel het tot

noch toe met weinig vrucht gefchiet is : In 't jaar 1 666. hebben wy 't hier op Ambon Proefge-

ondervonden met een gedeelte van Mejfoal gebragt , 't zelve in fmeltkroefen met een
(JJ'JJJjf•

fterk vuur aantaftende, wanneer het fchier anders niet uitgaf als eenen ongelyken fwa- '*"> «<

veligen ftank, latende op den grond van den kroes een klompje , 't welk nafpyautergc- Tevo'L»,

leek, maar als men daar op klopte, fprong het aan ftukken ; evenwel houd men voor z)«*«j-
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uriatr zeker, dat de Meflbalfche Papoecn die ftoffe daar uit haaien , waar uit zy dekopere

bekkens Gong > by d' onze Gommen genaamt , maaken met toefet van eenig koper ,

maar dan moeten zy de fteenen wat diep en onder water graaven , daar ze maflicver

en harder zyn.

De rede- Dat ik nu de eerftc foort voor Androdamas van Vlinius boude , daar toe hebben my

zyne woorden bewogen , welke ftaan Lib. 37. Cap. 10. daar hy zegt : Androdamas

heeft een zilveren glans als een Diamant, vierkantig en altyd de dobbeiftecnen gelyk

:

benaming De Magi vermoeden , dat hy zyn naam bekomen liebbe , om dat hy de ongeftuimig-

fihelZ' he'd en toornigheid der menfehen bedwingt : De Autheuren leggen het niet uit, of.

Scfoyvm, jjrgyrodamas dezelve fteen zy of niet; Clarifftmus Salmafius tekent op dezen plaats

dtrheit aan by Solinus p. 5-04. het volgende: <PlMlts wil zeggen, dat hy de kragten en har-

Plmius.
jjg^gjj van een Diamant heeft. En kort daar na doet hy daar by ; Androdamas is ze-

ker een foorte van Hicmatites , dat is, Bloedfteen, van uitnemende hardigheid en zwaar-

te, maar van yzer koleur; zoo dat hy oordeelt, dat den ouden geen ander Androda-

mas bekent zy geweeft dan deze, en dat hem Vilnius by een Diamant vergelyke, om

dat hy zoo hard is, en de menfehen bedwingt:

OmJIax- Myn gevoelen daarentegen is, dat Androdamas geen foört van Hènfatites, maar

zcgt'ei'''
vln Tyrites zy , en zyn naam heeft niet van een Diamant, maar van 't bedwingen der

vergtk- menfehen, gelyk ik airede boven van deJavaanengezegthebbe; Tlinins geeft hem wel

een zilveren glans, maar dat moet men van geelachtig zilver verftaan, gelyk het ge-

polyfte Maas Urong heeft: Hy heeft wel meerendeels de gedaante van dobbelftee-

nen , maar ik heb gezegt , dat hier en daar de vyfhoekige kanten van een 'Dodtca-ètron

daar onder lopen: Eencn anderen fteen zal ik hier na befchryven, den welken ik voor^rg7-

rodamas houde: Wilt gy dan noch eenen anderen fteen uit Tljnius, die met onze vyf-

hoekige of veelhoekig Maas Urong over een kome, zoo gceve ik uw in 't zelve Hooft-

deel den Hexicontalithos , dewelke in een lichaam veele verwen vertoont, en gevon-

den word in Troglodytica regione: Dewyl 't nu qualyk te geloven is, dat in een klei-

ne fteen 60 koleuren zich zouden vertoonen, zoo is het waarfchynlyk , dat Tlinins

Getuite- van hoeken heeft willen fpreeken : Naar myn gilling fchryft ook Bellonius van dezen

tantafc
^een Lik- 1 Obferv. Cap. 6j. zeggende , dat hy te Tauris , een ftad aan 't roode meir,

een fteen in redclyke menigte gezien heeft , den welken een Grickfchc Monnik voor de La-

pis Arabicus wilde gehouden hebben ; hy was rond of bolachtig , hard , een Tyrites

Enuege- zeer gelyk, uit veele vierkante ftukjes t' zaamen gezet, op de manier van Androda-

Andmda-masi hy hadde liever mogen zeggen , dat het de Androdamas zelv was , want indien
nMS

' de Arabicus Lapis dezelve is met Arabic. Vlin. loc. cit. zoo moet hy het yvoor zoo gelyk

zyn, dat men hem daar voor zoude aanzien, indien hy zoo hard niet en was : Men

houdt hem voor die foort van Marmer, dewelke Orpheus in zyn ftccn-gedigt Lapis

Barbarus noemt.

Zyn be- Maas Urong hiet op 't Javaanfch Crapo , waar men groote ftukken van een hand

'Ip't'ja- breed uit het Mattaramfche gebied brengt, die zy fchoonglad llypen, en in zilver of

'^^ koper zetten , als ook om daar mede vuur te liaan.

Dit geheele Hooftdeel is een 'verhandeling van zoodaanigeftoffe, die by ons Marchaiïta

genoemt word: 'tls een fchyn metaal, -want het heej't de koleur en gedaante -van Ko-

peraarts , waar van in Mofcovien heele bergen gevonden worden, rat welke men met

groote moeit» eenig zilver ontdekt heeft , doch heel weinig; het zelve in'tvuurgebragt

vervliegt alles in eenen affchuwelyken ftinkenden rook , en laat heel weinig Caput mor-

tuum , of T)oodtkop over , waar uit dan 't zilver wordgehaalt : In Ungaricn , Bo-

hemen, Saxen, en andere bergwerken word het mede gevonden, doch in klompen van

een zeldzadme gedaante , en alle meeji van een byzondere koleur engedaanten : dezelve

bergwerkers bonden het voor een verbrande zwawelftof, en (zoo zy zeggen) voortge-

bragt uit zwavelachtige wateren, die uit de mynftoffen loopen offyperen, mede /ke-

pende eenige van die deeltjes , waar door zy heen dringen, en, als dezelve in de kuil-

tjes ftil blyven ftaan , dan door een ftremmeude kragt zaamenftollen , en zoodaanige

gedaanten maaken, als de deeltjes der mynftoffen toelaaten, ieder verfebeiden na hunne
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zoute, fwavelachtige en andere deden , daar zy mede -vermengt zyn , in dit water eeni-

ge ftoffe geworpen of by geval inkomende , word van 't zelve voort doorgedrongen en
verteert, waar in deze deeltjes blyven, en de gedaantens verbeelden van de ingewor-

fe zaakem doch ruuwer, alzoo korfte en bywas aan 't zelve groeit : Wy bezitten vee-

Ie van deze, zynde alle van byzondere kolettr en gedaante; waar van't ons goet dacht
eenige hier te verbeelden op deplaat LI. Die by N".6. aangewezen , is een ruuwe klomp

,

dochfchoonglmfterend van koleur. N°.y. Heeft degedaante vaneen Boksvoetje , -enbo-

vcn aan een knobbel of klomp van een andereflof en koleur als de klauwtjes zyn. N°. 8.

is een ftuk , door welkers midden een tak loopt , aan de einden uitkoomende , 't welk wy
vermoeden een worteltje te zyn, 't geen in Marchalita verandert , en waar om de om-
zynde korft door dezelve Jtof is gegroeit. N°.c>. is een klom 1

), geelder van koleur, en
wolkachtig-, het zelve aanftukken geflaagen , ziet men dat alle dezelve metjlraalenuit

een middelpunt naar buiten fcbieten. N°. 10. is een gehcele ronde Bal , buiten om
eenigzins wolkachtig, en inwendig medeftraalsgewys uit een middelpunt voortkomende.

N°. li. is een diergelyke Bal, doch rondom metfcherpe uitfteekende pylpimten omzet.
N°. 12. is een lankwerpig Keifteentje, voor eengedeelte met een korft Marchalita öw^tw/?.
N°. i j. is een rruwegroote klomp, hebbende de gedaante van een koperen deur-klopper :

11
'y zouden veel meerder foorten hier by konnen voegen , namentlyk Hoorns

, Schulpen ,

en andere gedaantens, alle met dezeftof'omzet of'welgeheel verandert , maar meenen
genoeg gedaan te hebben eenige van dezelve te vertoonen.

A

voor

XX. HOOFTDEEL.
Argyrodamas. Batu goela.

An de Zuid-Weft-zyde van Boeton in 't gebergte en op ftrand , vind men DcArgf-

een flach witte Keifteenen in de grootte van een kop ofeen vuift, van buiten
'

vuilwit, oneffen, vol fcheuren en hard gelyk een geraeene Keifteen, maar

als men daar op flaat , zoo valt hy in ftukken , en dezelve kan men dcclen

in zoo veel kleine brokjes als men wil , waar van zommige de figuuren als dobbel-

fteentjes, andere van platte tafeltjes hebben, en dezelve laten zich al weder in ande-

re kleindere fchilfcren; zy zyn wit, doorfchynende als kryflal , doch boven op hun

vlakte geeven ze een weêrfchyn, als of ze verzilvert waaren of als zilverfchuim : Zy
zyn week van fubftantie, flaan geen vuur, en lichten geenzins by nacht, als men ze^j'^
tegen malkander flaat, gelyk Kriftal en de Keifteen doen. Ik heb dergelyke fteencn noit W"**-

meer gezien, ook by geen Autlïeur iets daar van gevonden, egter oordeel ik, dat
'

men hem voor den Argyrodamas van 'Plinius mag houden , te wceten een ftecn die een En

Diamant gelykt, en een zilveren -weêrfchyn geeft , waar van zie Lib.^y. Cap. 10. damas™
In 't Maleitfch noemt men hem Batu goela, dewyl hy zeer wel gelykt naar de brokjes

^f"
Pli"

van Candy-zuiker , in 't Latyn Saccarum cantium, en niet candidum > vermits cantium iwuUn.

een nieuw Grieks woord is , beduidende kantigen zuiker : Men zoude hem voor een

Lapis fpecularis aanzien, maar men kan hem niet tot kalk of gips branden, gelyk hy
ook wel zwaarder en harder is dan cenig Lapis fpecularis. In dat gebergte, daar men Werf dit

, ...... o i jj.
- . gevonden

hem vind, vloeit hier en daar een adertje van zwart Bitumen, twelk in zee komen- word.

de hard word , en de vreemdelingen voor zwarten Amber verkogt word , hier door

kan het zyn, dat deze ftecn geen harde en maffieve fubftantie gewint, noch tot een

volkomen Keifteen worden kan. In 't jaar \ 666. wierden my van Boeton eenige man-

den vol van deze fteencn gebragt , dewelke ik toen niet achtede , dewyl ik daar aan

niet zien konde , 'c geen die van Boeton daar van opgaven , te weeten , dat liy veele fitS**
fchoone koleuren zoude van zich geeven, als van zilver, paerlen, en regenbogen , ftbióMi

daar men anders niets aanfag als een onfatzoenlyken Keifteen , weshalven ik ze weg
6e"mt'

fmeet; maar als ik i o jaaren daar na by geval een groote klont daar van aan ftukken floeg,

bevond ik, dat hy van binnen veel fchoonder en raarder was , dan ik gedagt had, en

F f 5 doe
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doe waaren de andere ftukkcn weg. Die van Boeten weigerden ook meer daar van te

brengen , nier zoo zeer om dat dezelve Koning niet meer leefde , aan wien ik kennis

hadde, als om dat zy die (leenen niet graag aan onze Natie willen openbaaren, verfnits

Dez* zy dezelve , zoo ik verftond, gebruiken in plaats van kogels om uit hun kanonsdaar

"L'/fa- mede te fchieten, dewyl ze in veele i oo ftukkcn fpringen , als of men met (ïhroot

fchoot : Dergelyke flach Batu goela valt op Maikafar , een groote dagreis achter Mt-
hruikt. rtis , in een zeer hoog en koud gebergte i 'twelk men doorreifen moet, als men na

'tland der Boegiflen gaat, boven op kan niemand wegens de groote koude duuren >

ja geen gevogelte noch gedierte ziet men aldaar ; omtrent de halve hoogte van dit ge-

Gntijm bergte heeft men groote fpclonken, daar in men groote ftukkcn en kegels ziet afhan-

Zlfk'rl- gen aan fmalle halfen van allerhande gedaante yfelyk om aan te zien ; die mecter tyd

jfelmk. ook afvai]en , van buiten zyn ze wit , doof en krytachtig , van binnen klaar en door-

fchynend als kriftal , doch zonder deszelfs glans , behalven hier en daar met een zil-

verachtige weêrlchyn , niet maffief , maar uit veele langwerpige (hikken t' zaamen ge-

zet, die meeft vierzydig, zommige vyf en feszydig zyn , doch ganlch onordentlyk,

en derhalven meteen kleine ilag ligt van malkander te fcheiden , uit te nemen en weder

in tc fteken : De mceftc hebben de dikte van een fchaft , weinige vaneen vinger of een

Dicm« duim : De Makkaflaaren brengen de afgevallene ftukken naar huis, en flypen de groot-

ZljUrfe- ftc brokken tot platte tafels en ruitjes, die zy tot verlierfel aan hunne kriflen zetten

;

^f,
r

ir
het flypen gaat gemakkelyk toe met water op een ruige fteen , want ze zyn week en

ren. geeven een wit zap van zich, zy vuuren niet by nacht, noch rieken als Keifteenen,

gelyk ook de voorige Batu goela , anders zoude men ze voor Kryftallen houden. Op
Makkajfar, Batubakilat, dat is, glimmende Steenen genaamt.

Eenan- Saccharites Ambomcus of Amboinfche Batu goela verfchilt wat van de beide voor-

J^™'' gaande aan fatzoen, maar niet in fubftantie: De Amboinfche valt mede in groote

klompen , dewelke buiten doof en kalkachtig zyn , maar ftraks daar onder legt de

Saccharites t' zaamen gezet van ontelbare ftukjes , zoo klaar als een kryftal , doch veel

i™ weeker: Deze ftukken zyn ganfeh onordentlyk van grootte en fatzoen; want die in

Je'gednan- de eerfte laag zyn lankwerpig en onordentlyk , zoo dat men qualyk een ftukje vinden

kan , 't welk feskantig en den Kryftal gelyk zy : Onder deze zyn andere grootere ftuk-

jes, zomtyds in dezelve laagen , zomtyds in de naafte daar onder ; zyndedclaagenmec

een kalkachtige fchorfle van malkander onderfcheiden : Deze ftukjes zyn mooijer en

den Kryftal gelyker, hpbbeneen, twee of meer gladde zyden, doch geen vafte figuur

,

en de andere zyden zyn geftrcept , als of ze van fmalle ftukjes t' zaamen gezet waaren , in

manier als de Amianthus : Alle deze klontjes , zoo kleine als groote, hoe onordentlyk

van hoeken dat zy ook zyn , leggen zoo digt gefloten aan malkander, dat 'er geen lee-

ge plaatfcn tuflehen zyn , egtcr met een kleine flag kan men dc groote klompen van

malkander ftaan, en de ftukjes met de vingers afnaaien; dewyl geene ofweinige ftuk-

jes van deze de dobbelfteenen gelyken , zoo konncn ze geen eigentlyke Argyrodamas

°°l
, zyn , welke naam de bovenftaande Boetonfche foorte beft paft, hoewel de Amboin-

fikoontter J
- - j j t, r l

wnflof. fche Batu Goela veel helderder en mooijer van aanzien is dan de Boetoniclie >

d
dewelke donkerder van fubftantie is, hier en daar met een zilvere weêrfchyn , la-

zehe ge- tende zich in platte tafeltjes of dobbelfteenen deelen , welke kentekenen Tlmius zy-

'Zltït. «en Argyrodamas toel'chryft: Den beften hier van vind men op heytimor in de val-

letje van de IVaytommo aan den voet der bergen, en digt by de rivierkant, fteekende

met groote klompen in andere klippen , de groove en koraalfteenige zyn van een on-

zuivere gemengde fubftantie, gelyk de regte en lèshoekige Knftallen rot een moeder

Onder- °f voet hebben een anderen rollen of grauwen fteen, die eenpariger van fubftantie is.

f'1'?? Ook groeit de reete Kryftal nooit zoo digt tegen malkander , hoewel zyne (tukjes met

dement hun voeten digt aan m.ilkander zitten: Alle Kryftallen groeijen ook buiten tlicnaam
tnflaL van ,jcn freen , jgjg aan Zy zitten als een vrugt of uitbotting der zeiver fteenen, de

Argyrodamas-, zoo wel de Boetonfche alsd' Amboinfche, is Van buiten met de voorfchre-

ven
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ven fchorfle bedekt. In de naafte rivier van den rooden berg vind men een flegtcr foorte

Batu goela, meefr van langwerpige ftukjes t'zaamen gezet, gelyk een groven Ana-

anthus, zonder tafelen of vlakten : Batu Goela verfchilt van het kryftal , behalven

aan de figuur, ook hier in, dat Batu goela altyd een dooven glans heeft , ratteen

kleine flag bryzelt, by nacht tegen malkander gellagen ganfch -niet vuurt, ook in

*t vrywcn geen keyachtigen reuk van zich geeft , al het welk 't kryftal doen moet

:

Men zoude dit Amboinfche Batu goela vergelyken konnen met dat onvolmaakte flach ^
van baftaart kryftal , 'twclk men in Zwitferland Gletfcher noemt, 't welk egter haar

corfpronk zoo 'tfchynt niet uit eenen fteenzap, welken de koude vochtige kiippen uit- y&uiL-t-

zweeten , maar uit een veroudert ys heett.

d Argyrodamas, door den Hr. Rumphius befchreven, die ons geene afbeeldingen van de-

zelve geeft, veel ligt om dat het by zyn Ed. meeft gedaantelooze zaaken zyn, gelyk

wy ook verfcheide hebben, zynde maar ruuwe klonten, en niet waardig af te beelden:

Deze (toffe wordby de bergwerkers alhter Kryftal-talk , ofook wrfgfets-Kryftalgenaatnt,

;

waar van verfcheide foorten zyn, doch onder dezelve munten uit, die in Engeland,

en wel inzonderbeit tot Cornuwal, gevonden worden: Zy zynfehoon zilverglanzig,

wit en meefl doorfchynend ; Haar geaaante is die altoos van eenfcheeve ruit, flat en

naar de kanten met een lyft fcherp toJoopende, als ofdezelve gcflee; en waaren-, echter

zynzy zoo natuurlyk gegroeit , tenbewys is ,datveeltyds in't midden ,
ookwelop de zy-

de van dezelve wederom een andere vdn die gedaante ter halver wege uitjleekt. Zie op

de plaat Lil. een groote verbeeldt by N°. I. en een andere ^N".2. uit welkers zyde

een halve gegroeit is: Haar ftof en hoedanigheid komt over een met de befchryvingvan

den Hr, Rumphius.

XXI. HOOFTDEEL.
Cryftallus Ambonica.

MEn heeft in de Amboinfche en omleggende Eilanden een foort van liegt DeCa-

Kryftal op de zelve manier aan ruuwe klippen groeijende, als de regte: AnAoni-

Men vind weinige ftukken, die den regten gelyken , en die zyn klein ,
Q^'['hT"

niet boven een fchaft dik; d' andere zyn meeft vol fcheuren , ifchurft, vuil

van koleur en oneffen; zommige zyn aan de eene zyde enkelde donkere kciftcencn

,

vuilwit of geelachtig, aan d' andere helft doorfchynende als Kryftal: Zy hebben aUe

6 zyden , gelyk het Mathcmatifche corpus Chrifma of eenhoekige Cylinder , en eindi- n». 3.

gen boven in een punt van even veel zyden als een Diamant , doch aan de meeftc af-

gebrooken: De grootlte, die ik in Amboina gezien hebbe, zyn een vinger dik en

lang: Zy groeijen als een vrugtuit ruuwe en grove bergfteenen , altyd veele by mal-

kander , niet regt opwaarts , maar fchuins en verwert door malkander

,

hebbende gemeenlyk een of twee grootere, en daar rondom al kleinder, en klein-

der ; ook dikwyls op de vlakte van den fteen een kryftalachtige korft , als hun

voet : hun natuurlyke plaats zyn de groote grauwe klippen , daar in de kuiltjes ftaan

,

zoo wel buiten als binnen d' aarde, ja zelv die onder het water ftaan ; de grootfte vind WayJè
1 J trootjle

men op hooge bergen aan zoodanige klippen , die overhangen , en daar omtrent een a ismcicJi

rivier ontfpringt, welkers kuilen men van binnen bezet vind met kleine Kfyftalletjes,

een lid van een vinger lang, een fchaft en een halm dik, alle feskantig ende puntig,

doch de zyden zyn niet alle effen breed , maar onordentlyk , zoo dat 'er zomtyds een

geheele zyde toegegroeit is; waar door de fteen vyfkantig word : In de rivieren vind E«lm

men deze ftukjes hier en daar verftrooit, zomtyds ook in 't veld , als men graaft, de-w , dM

welke daar geenzins gegroeit, maar van de bergen afgefpoelt zyn, want het fi*yWV*J*}£

dat deze freenties'czy door hun rvpheid, 'tzy door ftormwinden , pias-regen, ofan- vmdn
J J J ... r r- , . worde».

der geval van hun moeder-klip afraaken, en zoo met de rivieren afgefpoelt worden;

on-
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onder andere voert de Rivier JVaytommo veele van deze fteentjes , aan welkers fteile

oevers i of 2 voeten onder den grond men gcheeie lagen vind van ruuwe , rofle en

grauwe fteenen , daar de Kryftalletjes met menigte opzitten , inzonderheit in de kuil-

tjes) ja ook in de gebrokene ftcenen , die van binnen hol zyn , zoo dat groote klippen

Graijen groote, cn kleine fteenen kleine Kryftalletjes hebben: Op 't land van oud Hative zyn zom-

'uif^cnm- migerivieren , daar in men 6 of 8 voeten diep onder water groote klippen ziet , en daar

der'twa- Gp fchoone groote en zuivere Kryftallen. Op Negory Lima een dorp op de Hitoefche

Kuft legt een zeeftrand> vol groote grauwe fteenen, zoo wel op'tdrooge als in zee

Verbaal water > welkers kuilen vol Kryftalletjes zyn , zuiver maar klein : Onder 't Guarnizocn

"sêdeul- van 'l zc 've R-duyt lag zeker foldaat, dewelke een beiteltje, nyptang, en hamertje

ve voor hadde, hem van een Amfterdamfchc ziel-verkoper mede gegeven , om paerlen en dia-

nn verga- manten van de klippen afte nypen , dewelke hy na des zielen-verkopers zeggen in Indien

overal aan de klippen zoude vinden ; Die plompe Juwelier had verfcheide ftukken met

klip en al afgeflagen, dewelke hy> by Zyn wederkeeren naar Holland, voornam den
- Decbmt- ziel-verkoper in zyn bakhuis te duuwen tot dankbaarheid, dat hy hem zoo bcdroogen

ili'l zlaju '> doch een vroege dood heeft dit quaad voornemen voorgekomen , en ik zette

datbybc- jjf j aar D„ om de waarheid van deze eerlyke ziel-verkopers op te houden.
droegen ' '

was. Noch een ander voorbeeld, hoe de Kryftallen onder water groeijen; op Bima is

JerfJiaf- een kerg Tolocco zynde hun vlugtberg , omtrent een dagreize van 's Konings fort aan

dere». ftrand , boven op vlak en breed, vol zailand, en vrugtboom'en ; agter de Negory

op een hooger heuvel is een kuil met verlch water, daar de Koning na toegaat Ba-

tappa, wanneer een Djing of Duivel hem in 't water verfchynt met een grooten buf-

fels-hoorn aan zyn voorhoofd , die hem deze fteenen aanwyft niet diep onder water

aan de klippen vaft.

Batappa Batappa is een Goddeloos overblyffel van 't Heidendom , 't welk de Mooren te-

vtlfcie gen hun wet , en daarom in 't heimelyk ook nadoen ; wanneer zy van een Djing,
duuft.

(jat: js 3 <2)amm , (den welken zy van den Satan of Duivel onderfcheiden) iets begee-

ren , of een konftje willen leeren , ook rykdom te verkrygen , gelukkig en onquetsbaar

in den oorlog te zyn , rooven , fteelen , dievery plegen , (peelen , minnen , &c. zoo
Diezyep

gaan Zy op zulke afgelegene plaatfen en hooge bergen, blyven daar een tydlang, dag

'flmdfix en nagt , en doen eenige offerhande aan den 'Djing met een vaft opzet voor deszelfs

"fÉ»'tw gec'!lante n'et te verfchrikken noch zich te laaten wegjaagen, zoo geeft hun dan ein-

dour mee- delyk de Djing een houtje of een fteentje , dat zy by hun moeten draagen om het af-

wenfeben gebedene werk te verkrygen , en dan meenen zy op hun manier noch Godsdicnftig te

te verkry- 2vn ( daarom dezc Kryftallen ook by hun Batti Djing genaamt worden.

DeKryf- In de goutmynen van Sumatra vind men ook fchoone groote Kryftallen , ruim

'del'm^tZ"
een vinger dik en een lid lang, zuiver en effen van kanten, met een volkomene punE

m dégout- a ls f ze geflepen waaren , doch de zyden zyn onordentlyk , zommige leggen los in den

gevonden, grond , zommige zitten vaft 'aan ftukken van grauwe en witte fteenen , en het is geloof-

lyk, dat de loffè ook zoo gezeeten hebben , want bymy is niet waarfchynlyk, dateenig

En gree- Kryftal los en zonder voet in de aarde zoude groeijen; hier in Amboma vind men wel

'jen 'êfji'ee-
fchoone ftukken , eenige voeten diep onder den grond , als men putten graaft , maar

men kan klaarlyk daar aan befpeuren, dat ze afgebroken zyn : Het is aanmerkens waar-

dig , dat de geheele vlakte , daar het Kafteel Victoria met de omliggende Negory op

itaat, een opgehoopte grond is , ten deele door menfehen , hoewel voor 't meefte deel

door overvloejing van de rivieren gemaakt ; bewys hier van is , dat men in 't graaven

van putten, 8, 9, of 10. voeten diep onder den zandigen grond, veeledingen vind,

als Calappits-doppen en Canary-noten , die daar niet gegroeit zyn.

Waar ise De Amboinfche Kryftallen wegens haar kleinheit en fchurftheit worden nietgeagt,

nei, de-Jet- doch de Javaanen neemen de mooifte ftukken , die zy aardig weeten te flypen tot ta-

i'uUe'n
k's en Punten > en om ze i° ringen te zetten , dat ze Diamanten fchynen , waar van

ze egter met een half oog konnen onderfcheiden worden ; daarom leggen ze liever ee-
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nigc geverfde foely daar onder , en maaken aldus valfche Emarauden en Robynen

,

gelyk men veel aan hunne kriflèn ziet : De Inlanders willen ze mede tot medicyn
j;e.

bruiken > daar een goed geloof toe vereifcht ,word , want zy wryven ze op een gladde

toetfteen met water, daar evenwel niets afgaat, en egter geeven zy het zelve te drin-

ken om den brand in de koortfen en andere heete fiekten te bluflchen , verkiefende

hier toe die onder water gegroeit zyn , om welke oorzaak Radja Bima zomtyds een

meenigre van deze Kryftallen den Koning van Makkajfar moet zenden.

Daar is noch een andere foorte van Kryftal in Arnbon, 't welk men op de bergen in Nachten

grootere (lukken vind , te weeten , als een ey of walnoot , niet feskantig maar onor- fi^'vm
dentlyk veelhoekig als afgebrokene (lukken van een grooter klomp , anders redelyk Kryfi"L

doorfchynend en klaar: Hoe deze groeijen is noch onbekent, dewyl men zemeeftop
hooge koude bergen vind , daar weinig menfchen heen komen , en de Inlander daar

toe niet nieuwsgierig is. Ik heb ze gevonden tuflchen de wortelen van groote booraen

vall (leeken , alwaar ze buiten twijffel door den regen gefpoelt worden.

Op Nujfateüo vind men dergelyke (lukjes, doch klein , zeer klaar, en naar den Wordt»

geelen koleur trekkende , gelyk zommigegeele Diamanten, ook gantfch onordentlyk , NuSLei-
en als afgebroken , hebbende zoodaanige fcherpe hoeken , dat ze eenigzins glas fnyden ; ^,f™7
het zelve doen ook zommige feshockige Kryftalletjes , die men op Nujfalauw by Utindtr.

de Marcafiten vind: De Zee«Arend, in 't Amboinfch Klappa genaamt,, lehynt ver-

maak in deze (leentjes te hebben , want men heeft ervaren > dat op Manipa een nell

van zoodaanigen Zee-Arend , op een hooge Cafuaris-boom (laande , door een wind
eens afgeworpen wierde , waar in men vond vier of vyf redelyk groote en feskantige dttdü^M
Kryftallen, waar van de grootfte een vinger lang en dik, metkleindereomgeeven, en /,"nd"'

alle op een (luk van een grauwe klip vaft waaren , 't welk de Arend in 't gebergte
vindende , en miflehien wegens haar blinken voor een aas aanziende in zyn neft ge-

draagen heeft ; doch vermits die van Manipa zeiden , dat zy zulke (leenen meermaals

in die neften gevonden hadden , zoo zoude men oordeelen , dat den Arend eenig nut

of gebruik daar van moet hebben, weshalven zy hem ook den naam van Arend-deen w

a

gaven : Van andere (leenen in zulke neften gevonden zie hier na in 't Hooftdeel van oak &
Aitittt.

""d
t"-

Het verfchil tuflchen recht Kryftal en Batoe goela of Argyrodamas zie in 't byvoeg-
zel van 't voorgaande Hooftdeel.

Van de Kryftallen alhier befchreeven zyn mede geene afbeeldingen, waarom wy nodig ge-
acht hebben eenige zeldzaame hier by te voegen : Het gemeen Kryftal ,' in 't begin
•van dit Hooftdeelgemeldt , is verbeeldt op deplaat LIL by N°. 3. zyndefefkanttg: Het
Bergje afgetekent by N"4. zyn alle kleinder foorten, die ivonderljk door malkanderge-
worpen en over hoop leggen-, deze is zoo gegroeit. N°. y. is een ander Rotfje, waar
uit op eenpunt eenfeskantig ftuk gegroeit is, en na boven met platte kantenfpits toeho-
pende, als ofhet gefleepen was, hebbende drie breede en drie watfmalder banden ofzy-
den. N°.6. is eenftuk piramidaal , medefeskantig tot boven toe : Zynde alle deze kan-
ten omzet met ontelbaare dergelykefeskante puntige Kryftallen, die alle opwaarts aan
loopen-, zy zyn zoo wonderlyk van maakfel, als my ooit iets is voorgekoomen. N°. 7, is
eenftuk helder Kryftal, waar binnen inwendig te zien is een geheel Landjchap met ber-
gen en daalen , alle met groen mofch gelykende bewajfen. N°.8. is een bruin Bergje,
waar op leggen eenige als om vergevalle 'Piramiden, zynde dezelve heel wit en knob-
belig als zegerynleer. 'De Rots by N°. 9. verbeeldt, heeft op een bruinengrondeenige wit-
te gecandilijfeerde fchotfen ofplatte ftukken, alle hol over bolgeworpen. N».io. is een
Bergje van geele Toepaas , gelykende naar Kryftallen met hagelwitte korrels befaait , en
met Marchalita of metaalfchynende Bergjes begroeit.

naamd
worditi.

XXII. HOOFT-
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SilicM

Cryfa:

zantes E

XXII. HOOFTDEEL.

Silices Cryftallizantes. Batu Dammar.

Ehalven de voorfchrevene Kryftalletjes vind men in d' Amboinfche Eilanden

PÏyftaiïi- noch een ander flach > die men niet hooger kan achten dan klaare Keifteen-

tjes , doch dewyl zommige daar onder zulken klaaren weêrfchyn hebben , dat

^KeijlZt
~ ~

zc 'c gefteente zeer naby komen en als tergen , zoo heb ik ze met een

V"- byzonder Hooftdeel verwaardigen willen. Ik noem ze Silices cryftallizantes ; de Maley-

ers Batu Dammar , om dat ze groote gelykeniffe hebben met den Amboinfchen klaaren

Van ver- Dammar batu. Zommige hier van zyn half doorfchyncnde , aan d' eene zyde rond-

f
lmrt

h
achtig , 't overige onordentlyk hoekig , zomtyds helder en doorfchynend als ys ; zom-

mige met een blauwen weêrfchyn , gclyk het wit van een gekookt ey ; zommige heb-

ben van bmnen een gcelen weêrfchyn , gelyk een lichtje van de eene plaats tot d' an-

dere verfchietende, als men ze neigt; zommige verbeelden zoo duidelyk de klaare (tuk-

ken van Gummi tragant , dat men ze daar voor zoude aanzien , indien niet de zwaarte

WW die en halfheid anders getuigde : Deze alle vind men in den Amboinfchen Inham , aan

Kot." des zelfs Noord-zyde op fteenige ftranden , van Hative : Op Nuffatello , Locki , en aan de

Zuidzyde van Boero vind men andere kleine witte Keifteentjes , in de grootte van hazcl-

nootcn, zommige rond, zommige plat, van buiten effen en doof, van binnen door-

fchynend en van een eenpaarige fubftantie , zommige geelachtig , zommige blauwach-

tig , zoo dat men ze voor ruwe Diamanten zoude aanzien , en geilepen zouden ze mif-

i» heb- fchien d' Amersfoortfche Diamanten niet veel wyken, inzonderheit die van Nufatel-

it»^/yfc-
/a komen) joch het is tot noch toe niet bewezen. Dergelyke Steentjes, doch wat groo-

dt Amer[- ter , zyn my gegeeven voor opregt Berg-kryftal , 't welk van de Kuft Coromandel komt

,

f
DmmL- waar voor ik ze egtcr niet kan aannemen, dewyl ik't voor een fubftantieeleeigenfchap

"" des Kryftals houde, dat hy van natuur feskantig moet zyn.

XXIII. HOOFTDEEL.

Vafa Porcellanica.

ven.

DE meening is niet om 't Porfellein uitvoerlyk te "befchryven , dewyl het zel-

ve by andere Auteuren genoegzaam te vinden is, inzonderheit in denauw-

keurige gefchiedeniffen van 't Sineefche gefandfehap door Johan Nieuhof

befchreven ; alleenlyk zal ik hier aantekenen eenige dingen , dat koftelyke

Vaatwerk betreffende , dewelke myns weetens by andere Auteuren of niet of donker

aangehaalt worden : Voor eerft zal ik myn oordeel zetten , waar van de naam Porfellein

komt , namentlyk van zeker flach van Zeehoorntjes , dewelke men in 't Latyn Con.

H„„r cha Vtneris en Murex Mutiani noemt, boven in 't II. Boek Hooftdeel XXIII. befchrc-

mamgc- v£n . ^elk fiach van Hoorntjes men hedendaags by de Francoifen en Irahaanen Vor-

7eZ"'flach Cellan<e noemt j hier van (zegge ik) heeft het Sineefche Vaatwerk haar naam bekomen

,

Zin'." geenzins oorfpronkelyk in Sina , maar zoo 't fchynt in Spanjen , en eigentlyker in

Majorca , alwaar men fijn en wit aardwerk maakt , 't welk wegens haar gladdig-

heid , met die Hoorntjes gemeen , haar naam gekregen heeft : Of men moefte zeggen

,

dat het Sineefche Vaatwerk zoo genaamt zy, dewyl men de waereld voor dezen wys ge-

maakt heeft , dat het gemaakt wierdc van gladde Zechoorntjes , geftamt , met het

witte
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Nvitte van cijers gemengt, en ik weet niet hoe veel jaaren ook onder de aarde begraa- Haft

ven : Hier in Indien by de Maleijers heeft het niet eenderley naam , want in 't gemeen TemmL-

wordt het genoemc Manko , doch eigentlyk verftaat men daar door diepe Kommetjes

:

Tingan zyn allerhande Schotels : Tiring, Tafelborden: Tsjaitwan , K.op\cs : Mamoio, <Ua»tat.

groote Potten met een hals, dergelyke men op de Kaften te pronk zet. Zooisookmyn
gevoelen, dat Tlinius en d' Ouden dit Vaatwerk Myrrhina Vafa genaamt hebben , in fürdty

welke tyd het zeer duur was , en alleenlyk in der Koningen fchatten te vinden : Doch rhina^ï»

het fchynt , nademaal de waereld hedendaags daar mede als opgepropt was , dat de ^°'
t

°'

natuur ons dit koftelyk Vaatwerk wat heeft willen onttrekken door de verwocflende km.

Tarters j haters van alle mooijigheid , dewelke de oude Chinefchc mecftcrs verjaagt ,
D' ct"'-

en de werkftellingen verwoed: hebben : Om dit gebrek te vervullen , hebben zich VOOr m.iiikers

weinige jaaren eenige meefters opgedaan in 't Landfchap Quantung by de ftad Ti-
z
J"x°°

r

te„
koa ; doch dcwyl zy de regte aarde niet hadden , hebben ze witte marmer of veelmeer verwoeJl9

alabaft genomen , 't welk zich ligt (loten laat , en hebben uit 't geftotene , met water dtrhmt

tot een deeg gemaakt , kleine Schoteltjes en Kommetjes geformeert. Deze zyn wel %"
(

,^"
iir

fchoon-wit en glimmende) doch hebben den blauwen weérfchyn niet als de regte > maar voarige-

gelykcn beft naar witte gcpolyfte marmer: Zy zyn veel fwaarder dan het regte Porlel-

lein , en worden voor minder prys verkogt : Uit Japan komt nu ook overvloedig Por- * JaPan

fellein het Sineefche tergende, het welk de geboorene Sineezen aan de charailers en zchtmc-

figuuren ligt kennen konnen , maar onze Natie maakt een onderfcheid , dat hetJapan-

fche nooit het helder blauw heeft , 't welk men aan 't Sineefche ziet , ook heeft hetJa- £»'/«„-

panfche onder aan den bodem drie ruige knopjes ; het grootftc verfchil beftaat daar ^'Jf
6

J'f

in , dat het opregte Sineefche niet fpringt , als men heet zop daar in doet , maar vm Chi-

het Japanfche zeer ligt , als men het van te voren niet eerft warmt : Dit gebrek kan

men egter ook gebeteren , als men t' Japanfche in een grootcn ketel doet, water daar

over giet , en t' zaamen ter dege opkookt , daar na van zelv weder laat koud wor-

den.

Voor het befte Sineefche Porfellein houd men , dat van binnen gefchildert is met
.

f PorjelUm
de bloem Sentne , welk is de Matricaria Sinenfis , waar van zie myn Herbarium Lib. 't ttfie is.

8. en waar van men dergelyke Schotels Tingan Serune noemt. Nader bclchryvinge, hoe

het Porfellein gemaakt wordt , zie by Nieuhofpag. <>.

Men heeft bevonden , dat het hedendaagfche Porfellein in Sina onder de Tartarlchc

regeering gemaakt , en Kraakwerk genaamt , in Holland gebragt zynde , de groote koude

des winters niet kan verdraagen , maar in ftukken fpringt, het welk men van het ou-

de werk nooit gehoort heeft.

Ik zal hier by voegen de befchryving van 't Porfellein uit Thomas Brown , in zyn Eta ar.-

II Boek (van de gemeens dwaling) aan 'tV Hooftdeel : dewelke, de valfche opinie off'Zn'ing
dwaling overflaande , aldus begint : Doch Gonzales de Mendoza , van Thilippus de Tho

mus
II Koning van Spanjen naar China gezonden , heeft op onderfoek en eigen onder- Brown.

vindinge een manier befchreven , die tegen alle de vorige aangaat ; want naar de kond
daar van vernemende , bevond hy , dat ze gemaakt waaren van een kalkachtige aar-

de, welke gefloten , en in water geweekt een room of vettigheid boven op geeft , en

onder een grove fubftantie : Van het bovenfte zegt hy, worden de fynfte Schotels ge-

maakt ; van het onderfte de grove , dewelke, als ze gefatfoeneert zyn , zy fchilderen,

en doen ze niet 100. jaaren onder d' aarde begraaven.

En 'hier op Jlaat in alle deelen het verhaal'van Linfchoten , eenvlytigonderfoeker , in zyn 'tZcht

Oojlerjche Zeevaart. Nochjonger beveftiging van de zaak mogen wy hebben uit Alva- ""

res , de welke lang in die geweflen geleeft heeft , in zyn verhaal van China , dat de l^f^m.
'Porfelleine Schotels jlegts in een flati in 't Landfchap Chiamlï gemaakt warden ; dat

d' aarde uit andere Landen gebragt wierd, doch om 't geriefvan water , 't welk haar

gladder en doorlugtiger maakt , wierden ze in dit Landalleengemaakt j dat ze bearbeidt

en gefatzoeneert wierden
,
gelyk die van andere Landen , waar van zommige blauw ge-

verft wierden, zommige rood, andere geel, van welke verwe alleen zy den Koning vereeren.

G g 2 <De
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*De laatfte onderrigtinge hier van is te vinden in de reis van denDuitfchen Ambaffadem

die van Batavia aan den Keifer van China gezonden wierd, en in 't Franfch gedrukt

in 't jaar ïöiy, die daar duidelyk van verhaalt, dat de aarde, daar de 'Porfelleine

Schotels van gemaakt worden, nit het gebergte van Hoang gebragt word, eninhoek-

achtigejlukken geformeert , te water gebragt , en met des Konmgs zegelgemerktword

;

dat d' aarde in haar zelv heel mager enfyn is, glinfierendegelyk Zand , endat zeword

toebereidt en gefatzoeneert op dezelve wyfe, gelyk de Italiaanen defyne aardevatenvan

Faventia of Faénca bereiden-, en dat zy aangaande dat konftftuk zoo zorgvuldig zyn,

dat het alken van den Vader maar aan den Zoon geopenbaart word-, datze met Indigo

geverft , envyftien dagen achter een ineenvuurigenoovengebakkenworden, inbefiookt

met hout , dat heel droog en niet rooiende is-, het welk den Auteur gezien hebbende,

konde hem qualyk van lacchen onthouden over 't gemeene gevoelen, 't welk boven door

ons verworpen is.

Vraagt mi iemand, hoeze zoofchaars ofnauwlyks te bekomen zyn, daar ze zooveelenin

korten tyd gemaakt worden? Hier op antwoorden deze laafte Schryvers-, dat 'er een

groote boete gezet is op die de eerfte foorte uit het land voeren. En gewiffelyk op

deze foorte paffen d' eigenfehappen , die Scaliger en andere de Porfelleine Schotels ioefchry-

v7n-, dat ze geen vergift willen houden, dat ze vuur (laan , dat zeniet hooger heet wor-

den, dan daar vogtigheid in gedaan word : JVant die onder ons in 't gebruik zyn, en

den naam van fynfle draagen , zullen alleenlyk vuur flaan , maar geen vergift ontdek-

ken-, doch mogen boven d' andere dienftig zyn tegen de roode loop.

XXIV. HOOFTDEEL.

Pingan Batu, Gory. Gift-fchotels.

De Gift- ~» ar En heeft voor dezen die van Europa wys gemaakt , dathetfynfte Porfellein

fitwelt |\/| 'c welk men Kraakwerk noemt , die eigenfehap zoude hebben , dat her.

fpringen of knerfen moeft , als men eenig vergift daar in dede : De Sinee-

zen hier van ondervraagt weeten geen Porfellein aan te wyfen van het

gemeene flach , hoe fyn het ook zyn mag , 't welk die eigenfehap zoude hebben ;

maar wel een ander flach van 't gemeene veel verfchillende , 't welk by de Maleyers

Pvfd- 'Pingan Batoe genaamt word. Onder dezen naam vind men verfchcide Schotels , die

r"h'Zar onder malkander in fubftantie en prys veel verfchillen , weshalven ik ze verdeden zal

Ï2T in gemeene of flegte, en in zeldzaame of koftelyke.

Een m- De gemeene Pingan Batoe is een zwaare groote Schotel , als of ze van fteen ge-

tlfpt- maakt was, vlak, op den grond een vinger dik en meer, aan de zyden half zoo dik

[eüeinbt- met omgewelde kanten , glad, bleekgroen, doch de eene meer naar 't blauwe , dean-
fi tn. ^ mcernaar 't grauwe trekkende; de meefte zyn eenpaarig van koleur , dochzommige

hebben onder 't glaflïiurfel eenige figuuren van bloemwerk uitkyken : Men vind 'er

ook , die aan de buiten-zyde veele ronde en verhevene ruggen hebben , eertyds by de

Ternataanen zeer geacht , en GorangeMangati genaamt , dat is , Haais-Iever ofnaar 't fat-

,M zoen der ruggen of naar de koleur van de rauwe Haaije-lever. Al het andere (lach van

Jr'eT Pingan Batu noemen ze Suggi : Deze foort moet glad , geheel en maflïef zyn , maar

grmvcr is. als daar veele fcheurtjes inkomen , zoo rekenen ze die voor dood , en niet meer deugen-

de: Dit aardwerk plag eertyds in Sina gemaakt te worden , doch was aldaar in geen waar-

de, maar alleen voor gemeene Lieden, gelyk het ook in der daat een flegt aardewerk

is, en hiet in 't Sineefch Tschopoa , dat is, fteene Schotels : Hedendaags by de Tar-

tarifche regeering word het nietuitgevoert , en miflehien ook niet meer gemaakt , daar-

om men nu in waarde houdt al wat men van 't oude flach noch vind , Inzonderheit

By<f dat met witte bloemen gefchildert is. De Amboineezen , en by naalleinwoonders van

-Z
b

ZZ" den Molukkifchen kreits , plagten eertyds, ja doen het noch, deze fteene Schotels,

gmebt, gdyk ook anerhande fyn Porfellein onder de aarde te vergraaven, om't zelve niet ligt

te

't w
veei

wer
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te verliefen by overval van vyanden , of wanneer hunne ftroohuisjes afbranden ; dit

doen ze niet omtrent hunne huifen, maar in de bofchtuinen, daarzc dan een ftruikje D'lhct

van Codiho en Termmalis planten , om de plaats te kennen : Andere vergraaven het vmT
in ipelonken en onder overhangende klippen, inzonderheit de Alphoreezcn of wilde

bergwoonders , het zelve eerft dik bcwindende met Goemoet en Rottangs ; defc ver-

graavene fchat haaien ze dan niet eer voor den dag , tot dat ze een groot feefr maaken

of aan hunne Duivelen een offer willen doen; zy zyn zoo bedekt met dat vergraavene

goetje, dat ze dat zelv aan hunne kinderen niet willen openbaaren : Hier door gebeurt
"f**"'

het, dat, zy ondertuffchen ftervende , deze begraavene fchat onbekent blyft , tot dat «li m tui

ze by geval , of door aardbevinge, of door een fterke regen of afval des Landts ont- jf^ji'"'

dekt wordt ; Op welke manier onze Jagers fchoone Schotels in 't gebergte opgedaan

hebben. Zedert zyn uit Japan dergelyke Schotels aangebragt , zommigc glad en ilecht, Bocbür

zommige gelchildert, meer grauw dan groen hebbende, aan fchoonhcid de Sineefche i» Japan

niet wykende, behalven dat ze mede dat gebrek hebben, ligt te fpringen of tefcheu- "ïökt

ren, als men heete koft daar in doet of op kooien zet, doch worden op de zelve ma-

nier verbetert, gelyk in 't voorlchrevcne Hooftdecl gcleert is : Deze zyn nu gemeen,

en men koopt het ftuk voor i Ryxdaalder, of voor een gcfchilderde, diemenzom-

tyds met goede winft by de Alphoreezen verhandelen kan.

Zeidzaame of koftelyke Tingan Balu zyn mede gebloemde en vlakke Schotels, wat Van dezt

kleinder dan de voorfchrevene , te weeten , als een gemeene Schaf-fchotel met breede %
"fZ"'

en geenzins omgewelde randen , niet van eenderlei kolcur noch fubftantie : De meef-

te zyn dik, geenzins doorfchynende met zulken wonderlyken wcêrfchyn, dat men de

rechte kolcur niet befchryven kan. De grond van 't glafluurfel fchynt geel te zyn , cn

daar op een lichtpaarfche koleur : De bodem is lichtblauw of afchblauw met een kring

omgeeven , van de zelve koleur , die geen weêrfchyn geeft , hier en daar met bruine Hm-u*
plekken of ftippcltjes, en als men de Schotel aan een fchaduwachtige plaats aanziet, •*

gelykt ze groen : De buiten-zyde is afchblauw , en als men 'er van binnen nauw op-

Iet, zoo is ze vol fyne fcheurtjes, die men egter niet voelt, behalven de fyne rib-

betjes aan dc zyden } zommige zyn meer bruin , zommige blauw , zommigc groen ;

men vind 'er ook die omtrent de randen half doorfchynende zyn , dewelke men voor

de duurfte houd, daar men 70, ja ook wel 100 Ryxdaalders voor ieder geeft : Derge- "*r<**

lyke twee hebben de Koningen van Makkajfar gehad, maar de gemeene kan men voor „wrdig

20 Ryxdaalders krygen ; d' oor/aak, waarom deze Schotels zoo duur zyn , is een al- ^ ^
gemeene inbeelding, die nogtans alle man van d' Inlanders zoo ingenomen heeft, dat £"

ze daar af niet te brengen zyn, hoewel men 'er zoodaanige weinig vind, die de proef
wamm'

konnen uitftaan ; de proef beftaat hier in , dat ze het vergift zullen verraden , te wee-

ten , als men eenige vergifte koft in vochtigheid beftaande daar in doet, zoo moet
het zop kooken of bobbeltjes opwerpen , de Schotel knerfen en fcheurtjes krygen , of

immers haar koleur veranderen : Als men gekookte rys daar in doet , die zal drie dagen De

lang goet blyven , en niet goor worden , maar wel opdroogen ; waar van een Sineefche j"fSctry-
Kyayloera of ontfanger van Grifek my verzekerde zulks geprobeert te hebben ; als men vrgan-

kalk op den buitenften bodem ftrykt, daar de Schotel niet verglaaft is , die zal haa-
*"

re fcherpigheid verliefen , zoo dat men ze zonder ichade in den mond kan houden

:

Wat van deze dingen zy, kan ik niets voor zeker zeggen, dewyl my het geluk tot

noch toe niet gedient heeft een zulke Schotel te bemachtigen , die dc voorgemelde

preuve kan uitftaan , behalven een van het gemeene flach , waar van ik het volgende

ondervonden hebbc : Wy hebben fublimaat in water los gemaakt, en het zelve inde

Schotel gegooten, de plaats, daar het water ftont, kreeg een andere , dat is, lichter Uvondm.

koleur, maar wy wierden geen knerfen noch fcheuren gewaar, en als men 't water

weder uitnam, zoo kreeg de Schotel haar voorige koleur: Op de onderfte bodem heb Etnan-

ik meflêl-kalk laten ftryken , ria een weinig tyds proefden de omftanders daar van, mtlQf
en de zelve in den mond houdende zeiden geen fcherpigheid te gevoelen j ik dede

G g 3 het
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het mede, en proefde wel dc namurlyke kalkfmaak, doch wyl d* omltandcrs zeiden

niets te gevoelen, zoo zeide ik mede zoo: Ik wil echter hier mede dit koftelyke Vaat-

IZcT."' werk geenzins verkleint hebben, maar liever geloven, dat ik het befte flach met ge-

had heb, en de ondervindinge andere aanbevolen laten , die de gelegentheid daartoe

hebben , want in deze Oofterfche geweften zyn ze zoo weinig tc vinden ,
dat men

qualyk van de een of van d' andere hoort , en die ze bezitten willen ze qualyk toonen.

Van haaren oorfprónk weet ik ook niet zekers te zeggen , doch het gemeen gevoelen

is , dat ze eertyds uit Sina gebragt, en door de Inlanders dezer Eilanden hier en daar

vergraaven zyn: De Sineezen hier van ondervraagt hebben my het volgende opgegee-

ven

:

Bm,t De vermaarde Sineefche Admiraal Sampo zal de eerfte uitvinder en werkmeefter van

d"
„ dit Vaatwerk zyn , doch waar hy 't zelve gemaakt , en waar hy de ftof daar toe ge-

XSZm. vonden heeft, zyn ze in 't verhaalen nieteenpaarig : Zommige zeggen , dat hy ze noch

in Sina zynde gemaakt heeft, en als de ruuwe Schotels op de bank (tonden , eer ze

in den oven quaamen, dat 'er een groote vogel, na hun befchryving Gmtda of Grif-

Ex hun fi cn, over de werkftede zy gevlogen, dat het geheele huis daar van daverde; waar

byi'H~-

van de Schotels die fcheurtjes zouden bekomen hebben , dewelke zy dan voor een te-

ken van oprechte houden.

A»d,r Andere willen , dat dc voornoemde Sampo deze Schotels zal gemaakt hebben op 't

Eiland Condor, voor 't Land Cambodja leggende, en maar uit eenen hoogen berg be-

fiktcli.
ftaand£j a]s hy van Humvuus den eerften Sineefchen Keifer, na het verjagen van de

Tartars, naar vreemde Landen gezonden wierde, om het koftelykfte van ieder Land

voor zyn Keifer op te foeken en mede te brengen , het zy zoo 't wil
,

het is zeker

,

dat men de Schotels meed vind in de Landen van dezen Sampo befocht
,
en alwaar

hy een tydlang gewoont heeft: Onder dewelke voornamentlyk genoemt worden
,

Bor-

neo, Maktafar, Baly , Java, eaMalacca, alwaar de Sineefche put aan 't bergje Bu-

Enww kit Sina noch te kennen is : Van hem worden deze Schotels noch by de Sineezen

"L Sampo poa genaamt, en boven de voorfchreve noch de volgende eigenfehap toegefchre-

m*C ven . dat ze
>
t fout water daar in gegoten verfch en drinkbaar moeten maaken ;

maar

de gemeene Tingan Batu noemen ze Tsoe Tijan. De Ternataanen noemen allerhand

koflelyk Porfellein-werk Ticca Radja , dat is , Koninglyk Huifraad.

Gori. Gift-fchotels of Gori zyn of dezelve of dergelyk flach van Schotels ,
doch meed

£tT*°: naar den groenen rrekkende met dergelyken weêrfchyn, zommige in de gedaante van

*•*», Schotels, zommige van Tafelborden, en andere van Kommetjes :
Deze koopt menm

Tegn, alwaar ze komen van Ava , en worden naar oud Indien vervoert , alwaar ze in

groote waarde gehouden wierden, zoo dat de Guzaratten eertyds vooreen zulke Scho-

En gt.o- tel ifoen 200 Ryksdaalders gaven , omdat ze naar hun zeggen geen vergift kondclyden;

TZf' maar als de gierigheid de meenigte heeft ingevoert, en milïchien ook de winfuchtder

"Stn Peguers de zelve nagebootft en vervalfcht heeft, zoo zyn zy in verachting gekomen

,

wm n.

en zQo ;k verftaa) blyven ze te Golconda in 't Pakhuis van de Compagnie leggen,

want de Sineezen zullen ze niet kopen , vermits hunne laatdunkenheid niets acht, 'c

welk niet uit Sina komt : Zoo is het ook onzeker , of de maker Sampo zelv ge-

weten , of de menfehen wys gemaakt heeft , dat deze Schotels 't vergift met

konnen verdraagen , dan of de zelve Schotels niet eenige eigenfehap ontfangen

•t Gevoc- hebben van d' aarde , daar ze zoo lange jaaren hebben vergraaven gelegen :
Im-

'L Thry- mers ik beelde my in , dat men hier en daar verfcheiden Vaatwerk vind ,
door de Ouden

«TT vergraaven, 't welk ik niet gelove , dat Sampo gemaakt heeft ; by voorbeeld in het ge-

TcgLZn bergte achter Cheribon op Java worden by geval nu en dan bruine of donkerroode

icrulvr.
Kop

.

£s £n Schotelt
j
eS) üok vui i wltte Kroesjes met blauwe bloemen en vol fcheuren ge-

vonden, dewelke de Sineezen voor 't maakfel van Sampo hielden , en dc proef van kalk

verfch (k maaken uitftond , daar het waarfchynlykeris, datze, inzonderheid de bruine

cn roode , op Cheribon zelv gemaakt zyn , (alwaar men noch roode Gargeletten en der-

ge-
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gelyk Vaatwerk maakt) en een tydlang onder de aarde gelegen hebben , waar door ze

milTchien die verfch makende kragt konnen hebben , en ook metter tyd weder ftaande

verliefen.

Op Boeton noemen ze deze Schotels Manco Pafo, om dat ze op den bodem i of 3 Worden

zwarre flreepen hebben als groote fpykers ; de Koning van Boeton heeft 'er een van een
"oPafo"

yifia of kleine elle wyd , lichtgroen, dik, zwaar, vol fcheurtjes, nochtans glad, g««ma.

daar in hy zich roemt fout water te konnen verfch maaken.

Op Belitton en Crimata graaft men niet alleen deze Schotels uit dc aarde, maar Antiqiu

ti 1 , 1 • 1 n ,
PM'"-

ook groote antique rotten van 1- en 3 en 4. voeten hoog, van buiten verglaatr, geel

of geelgroen , met Slangen, Draaken en dergelyke ongedierten geteikent, boven met

een wyden mond, dat men 't hoofd daar in fteken kan, en worden TWj/ot genaamt}

men vermoedt , dat ze in oude tyden de afch van hun verbrande doden daar in ver-

graaven hebben : Hun word geen kracht van vergift te wederftaan toegefchrecven

,

echter zyn ze in achtinge niet alleen wegens hunne zeldzaamheid , maar ook om dat

men groot* koopmanfehap daar mede dryven kan by de Alphoreezen op Borneo, dc- E« u-.,ar

welke voor ieder ftuk graag een flaaf geeven om de koppen van hunne vianden daarin ^J^^"
te bergen; want het is by hun de manier, gelyk by onze Alphoreezen op Keram, «^*».

dat niemand mag een wyf trouwen of een nieuwhuisoprigten , die niet te voren een kop

van den viand gehaalt heeft, dewelke zy dan onder hunne fchatten bewaaren.

De Pingan Batu van d' eerde foorte moeten helder klinken , en zonder fcheurtjes Oiukr-

zyn , maar de tweede of koftelyke hebben een dooven klank , en de fcheurtjes worden ^"y™
daar aan gepreièn, niet die door ftooten of flaan daar in komen, maar die zich onder "*r*-

't glaffiiurfel vertoonen , zeer fyn en daar in gebakken zyn : Zoo fchynt 'er ook een

onderfcheid te zyn tudchen de groene Gift-Schotels en Gorys uit Pegu komende en de

dikke Pingan Batu > in 't Sineefch Sampo Poa genaamt , dewelke naar 't zeggen der Si-

neezen eertyds in Sina gemaakt zyn by de ftad Jautfcheu in 't Landfchap KiangfiofKang-

fay 1 doch nu in veele hondert jaaren niet meer, zyndc eertyds in deze Jndifche ge-

weften gebragt door Sampo: Zy moeten ligter zyn dan gemeen Porfellcin , cneendoo-

ven klank hebben , den welken zy verkregen hebben door hun ouderdom cn door het lang

vergraaven leggen onder d' aarde : In Sina worden ze zeer koflelyk gehouden , geen- E*waar-

zins wegens eenige zonderlinge kragten , gelyk hem de Maleijcrs toefchryven, maar gm,g Z„
alleenlyk dewyl zeeën oud Mecderduk zyn, 't welk hedendaags niemand meer kan na-

maaken, weshalven zy door de Sineezcn in Indien worden opgekogt, en in Sina

vervoert.

Het verhaal van den Sineefchen Admiraal Sampo 1 en der diere Schotcis , Pingan Batu Pater

genaamt, dewelke hy in deze landen gebragt heeft, zoo als het onze Amboinfche Si- ^'w'
S

neezen zelf opgeeven , is als volgt :
wiens

De diere Schotels, in 't Maleitfch 'Pingan Batu-, in 't Sineefch Sampo Poa genaamt, [cbmAd-

zyn voor 3 fo jaaren gemeene Schotels in Sina geweeft, vermits de Sineefche Keiiêrs ™"^o
'tPorlêllein naar hun believen zomtyds veranderen, zoo wel in dof als in gedaante,

doch hebben de voornoemde Schotels haare waardigheid gekregen op de volgende ma-

nier: Als omtrent voor 3 2 + jaaren, of gelyk Pater Martinus l'chryh, in 'tJaarChri-

fti 1 3Ö8. Hungvu of Hunivu de Tartars verjaagr hadde, en daar door de eerfte Sinc-

fche Kcifcr geworden was uit het gedachte Tsju, by Pater Martinus-, Taiminga ge-

naamt , en 3 7 jaaren geregeert hadde , heeft hy na zyn dood het ryk overgelaten aan

zyn Zoons Zoon Kembun, beide tot Mankin hun verblyf houdende; doch deze Kern-

bun is verdreven door zyn Oom Englok , vierde Zoon van Humvu , in 't derde jaar

zyner regeering, den welken millchien P. Martinus-, Taichangtis noemt: Deze En-

glok heeft den Keiferlyken ftoel van Nankin naar Pakin overgebragt , en onder zyne

getrouwde vrienden , die hem tot de regeering geholpen hebben , gehad eenen Ong-

Sampo tot Raadsheer en Hofmeeftcr van zyn geheel huis , een zeer geleerd , wys en mag-

tig man , ervaren in natuurlyke konften : Op zeker tyd vraagde dc Keifer dezen Sam-

po j
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po , waar doch de verdreven Kembun fchuilen mochte, of hy levendig of dood wasj

en of 'er hoop was om hem in handen te krygen , Sampo antwoorde : Uit den loop

der ftarren weet ik dat hy noch leeft , hy fchuilt in verre plaatfen , doch gy zult hem

niet vinden noch in handen krygen; de Keifer wierd hier over ontftel ten bekommert)

dat Sampo wel mochte weeten , waar zich Kembun ophield > en heimelyk met hem

DU bi- houden : Hy vermaande dan Sampo, dat hy als een wys en in alle natuurlyke konden

o» Kan ervaren man z'cn zoude op een zeereize begeven , Kembun in alle Landen opzoeken

\m\epte en met een voor hem wat raars medebrengen , hy zoude hem fcheepen , volk en levens-
wel».

middc \en befchikken : Sampo , daar naar trachtende om zich van den Keifer te ont-

flaan, en op verre zeereizen te komen, hoewel de Sineezen doe in veele hondertjaa-

ren geen groote zeereizen geoeffent en de ftuurkonft fchier vergeeten hadden , heeft

zulks echter aangenomen, den Keifer verzekerende, dat hy tot alles raad wille, en

ook zelf voor zyne Lands-Lieden een nieuw Stuurmans-boek gemaakt hadde; hy

W<ar toe ru fte dan een Vloot toe van omtrent 1 8 fcheepen van alles wel voorzien in 't i 3* jaar

xitgtrtifl van Englocks regeering of 't jaar Chrifti 1+2 i. wanneer Sampo zyn eerfte reis begon :

Vurigs ®e Vloot ftoncI onder drie Hoofden, alle 3 Sampo genaamt als Koninglyke Factoren

,

waar van de eerfte en grootfte was dezen Ong-Sampo als Admiraal over de Vloot , ge-

houden niet alleen voor een wys en geleert, maar ook voor een heilig en in wonder-

Neemt werken magtig man ; deze dan nam onder anderen mede tot zyn dienft en huishou-

finiae«

r'^mS' cn geenzins tot koopmanfehappen , veelderlei Porfellein van fchotels, kommen
tot zgnge- en potten , gelyk toenmaals in Sina gebruykelyk waaren , dewelke alle, het zy door

*. de heiligheid van Sampo of door byzondere konft , 't welk de Sineezen niet weeten te zeg-

gen , die kracht en eigenfehappen verkrecgen hebben , dat het drinkwater in de pot-

ten nooit Hinkend wierd, de gekookte ryft en andere koft in de fchotels gedaan vee-

Die , zoo le dagen onbedorven bleev , alle de geneesmiddelen in de kommen gedaan haare krach-

%»'wm- ten verdubbelden , ja het water daar uit gedronken den brand in de koortfe verlloeg 5

jtrtyh ^Qej, hebben nooit gehoort , dat het vergift, in 't Sineefch , Tifun, in 't Maleitfch>
krachten ° °

.

J

verkree- Warangan > by de onze Arfenicum genaamt, daarin gedaan de fchotels zoude doen

lpringen of van koleur veranderen , gelyk naar hun zeggen wel in 't gemeene Porlel-

lein gebeurt, maar in 't tegendeel, dat de fchotels van Sampo geen verandering moe-

ra» wel- ten toonen , en evenwel het vergift krachteloos maaken : Van dit Porfellein heeft Sam-

wJtré" t° n 'er en (^lar m ^e Landen daar hy geweeft is aan degrooten eenige gefchonken , die

LmdcH Zy altyd voor een groot Rariteit en koftelykheid , ook om van den brand bevryd te
geschenken '

J
• « — n-JjttiTjt

doet. zyn, gehouden en zomtyds begraaven hebben. In zyn eerfte reis dedehy de Landen van

Zyn -voor- Tttnhn , Cautfchi , Cambodja en Stam aan , komende eindelyk tot Sohor , daar zoo

™rfc'li7de veele en krachtige tovenaars waaren , dat ze hem eenige fcheepen op de bergen haal-

flaaijm. jen , eindelyk geraakte hy tot Malacca , daar hy mede door ftorm en onweêr eenige

fcheepen verloor, derhalven genoodzaakt wierd aldaar wat te ruften en nieuwe fcheepen

te timmeren'. De overblyffels en gedenktekenen hier van te Malacca, zynhetBerks-

Enwat ken Buiit Sina , en de Sineefche Put, die alleen goed drinkwater heeft : Navyfjaa-

Ke^pe"we-
ren keerde hy weder tot zyn Keifer mede brengende fchoon fyn wit linnen , Sanho-

dertemg ya of Bloedkoraal-boomen en Calambac of Paradyshout; doch Englok was te onvrede

,

dat hy zoo veel volks en fcheepen verlooren hadde , hield hem daarom by zich tot Vakiri?

hoewel Sampo om nieuwe fcheepen en volk aanhield, en een tweede tocht wildedoen , het

welk echter niet gefchiede tot in 't tweede jaar der regeering van Engloks Zoons Zoon

Zyn Sttan Tic of 2 8 jaaren naar zyn eerfte tocht, omtrent het jaar Chrifti 14.50. wanneer

tocht, Sampo voor het tweedemaal uitgevaaren is, veel meer andere Landen aandoende dan

tevoren, zhBorneo, Bah uw Java, daar men noch overal zyne gedenktekenen toont,

en daar hy van deze fchotels en potten al wederom gelaten heeft, die men nuheden-

Wu hy daags hoewel zelden vind , na dat zommige over de 1 00 jaaren vergraaven hebben ge-

' legen naar de manier van deze Oofterfche volkeren , die hun koftelykfte huisraad meeft

vergraaven: Eindelyk is hy in Stam gekomen , zoo'tfchynt, niet gezint zynde naar

zyn
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zyn Vaderland te keeren, alwaar hy ook geftorven is , na dat hy meteen Wonderman E»u/aar

van Siam lang geftreden hadde, wie de grootfte wonderwerken zoude konnen doen s

h>'

en volgens bericht zoude 'er noch een groot paleis in Siam zyn , 't welk Sampo gebouwt

heeft in 3 cetmaalen, in welken tyd de Siammer niet meer dan een Ta oCPyramide

heeft konnen oprechten.

De koftelyke en opregte Schotels, die men ?m noemr, zyn aldus gefchikt: jfajfr(

De grootfte daar onder zyn over een elle wyd , andere kleinder en dieper , doch alle ieMrv-

meeft van die gedaante als de nieuwe overkomende Gori of Gift-fchotels, wel grofen Poa'sam-

dik van fubftantie, doch niet zwaar, ook van een ganriih doove klank; van koleur p
# f.

zyn zommige vuilwit, andere geel, bleekgroen, blauw, donkerbruin, en zommige damtc$n-

ook zwart, maar nooit rood, alle metfyne pas kennelyke fcheurtjes in 't glalïïiurfelna grIJ"

buiten; van onderen aan den bodem met een bruine kring omtrent 2 vingers breed om- Mw*'

geeven, alwaar ze ook niet of weinig verglaaft zyn; aan de gebrookene ftukken ziet

men de binnenfte aarde niet wit noch fteenhard als aan de gemeene, maar houtverwig

,

en met een nagel kan men daar van fchrappen, gelyk aan een gebakken fteen van bin-

nen : Deze Schotels zyn hedendaags zelv inSinazoo hooggeacht, dat de Sineezen de-

zelve op Java en andere plaatfen voor 40 en fo Ryksdaalders opkoopen en in Sina

voeren, daar zy het ftuk voor 100 en iyo Ryksdaalders verkoopen.

De Gori , in 't jaar 1 6 8 4.. in Amboina aangebragt, kennen zy niet , waar ze gemaakt zyn

,

gelyk ze ook geene kentekenen hebben van AtToa Sampo ofSchotels van Sampo; maar

zy weeten wel, dat ze in Japan op 't nauwfte nagebootft worden, dewelke men hier »W«
plagt voor i; em Ryksdaalders te koopen , hoewel ze niets van de voorfchreve ken- J™Jft

{*~

tekens hebben. >"i=-

XXV. HOOFTDEEL.
Mamacur of Macur.

Hier zal ik verhaalen , hoe een nietig ding door enkel goedvinden en inbeel- Dt Ma _

ding der menfehen tot zulk een waarde kan koomen , dat het onder de voor- ™acu' i"

naamfte fchatten gerekent word. Een dikken, plompen Armring , dewelke mtyxfiif-

onze Natiën voor glas aanzien , en ook anders niet is dan een maaklèl van

menfehen handen, van glas, Amaus en dergelyke klaare fteentjes gemaakt, van zulke

wydte, dat men 'er een bequaame hand effen doorfteeken kan ; aan de binnenkant al-

tyd vlak, ruig, fchaars een duim breed; van buiten zyn zommige met een ronde rug-

ge, zommige loopen wat driekantig toe als een dak, doch met een rondachtigerugge,

en fchynen altyd van tweederlei fubftantie gemaakt te zyn , want de binnenfte kant of
bodem is grof en donker, de rugge glad en half doorfchynend gelyk een dik glas; in

't gemeen noemt men ze Mamacur en Macur: By de Mooren Mamacul: Op Keram
Mamaur: By die van Ooft-Keram, Dittir: In de Zuid-Oofter Eilanden Ditti; op
Lety en Moa worden ze genaamt Sely. Ik hebbedaar van driederlci foorten gezien, van Waarvan

malkander veel in fubftantie en prys verfchillende : De eerfte , befte en meeft geachte 3 ƒ»«»»

zyn regt glasgroen met een ronde rugge , half doorfchynend gelyk het dikfte van de De m '

Engelfche bottels, wat zwaarder dan gemeen glas ; als men ze tegen den dag houd

,

^Z2n\ ,

moet men daar in eenige wolkjes zien dryven , die haar met het neigen veranderen

,

't welk de Alphoreezen voor Hangen en draaken aanzien.

De tweede en zommige voor de befte geachte is hoogblauw, mede halv doorfchy- Dcxic
nend, daar zomtyds wat paars onderloopt, van binnen met dryvende wolkjes en n\sfi°r,i'

zandkorreltjes: Deze beide zyn altyd rond van rug, van buiten niet gefchildert, en

H h hoe
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hoe meer veranderingen van koleuren , wolken en water zy van binnen vertoonen,

hoe koltelyker zy zyn.

Di derde De derde is veel Hechter dan de voorige , doch in de Zuid-Oofter Eilanden tot Timor

f
Z%?h"p. toe meer geacht dan op Keram : Deze zyn driekantig met een ronden rug , van groen

,

bruin, en blauw glas, daar in veele kuiltjes gegraaven zyn , en de zelve gevult met geel

en rood lak-werk , 't welk met 'er tyd daar weder uit valt ; deze plekken zyn zoo-

daanig geordineert , dat 'er een roode ruflehen twee geele komt , alle omtrent een vinger

breed en loopen dwers over den rug.

bhyt De Inlanders betwiften ons met grooten eernft , dat deze geen gemaakte maar natuurly-

ttgf" ke Steenen zyn , uit de bergen of uit zee komende , en de winfucht raad onze Natie

2"? aan, dat men ze by dat gevoelen iaat, want het is een van de vermaartfte koopman-

fchappen onder deze Inlanders , zoo dat men voor een van de flechtftc een flaaf kan

krygen , maar zoo ze mooi gewatert en naar hun fin gewolkt zyn , kan men wel f

,

10, en meer flaaven voor een krygen; ja zy voeren onder malkander oorlog om de

zelve : Van waar nu deze Ringen koomen , kan men niet eigentlyk weeten , het waarfchyn-

lykfte is, dat eertyds de Portugeezen de zelve in deze Eilanden gebragt en de men-

fchen wys gemaakt hebben, dat het koftelyke Steenen waaren ; want het is zeker , dat

En wor- de hedendaaglche Papen in Bengde , en op de kuft van Coromandel dergelyke Armrin-

t7/7ejle- gen geeven aan die in hunne tempelen offeren ; die zy buiten twyffel van eenig grof

lyke vnr
g| as maaken : Evenwel kan men niet eigentlyk weeten , hoe en waar uit zy die maa-

freff'
1

ken , en dat ze zulke wateren hebben : Dit is te verwonderen , dat de Javaancn , die

kL»'™' door een lange omgang met d' Europeërs nu fnedig zyn geworden , evenwel de rech-

vereert. te groene Mamacurs opkopen , en aan hunnen Koning tot een groot prefent veree-

ren.

W*ar toe Nu zullen wy vernaaien, wat de Alphoreezen van Keram mer deze Ringen doen ;

dezelve j Eemeene man mae de zelve niet hebben , immers niet opentlyk, en het moet al een
gebruikt O & if, ii_jj-j-
wirdat. grooten Radja zyn , die 'er een befit , houdende zich ryk genoeg, als ny deze drie din-

gen heeft , een fteene Schotel of Tingan Balu , een Mamola of fteene Pot , van

wit Porfellein van buiten met figuuren , loofwerk en draaken verfiert , en een zulken

Mamahtr.

En hoe De twee eerfte dingen , als in 't voorgaande Hooftdeel vermeldt is , worden met

kattoen , comuto , en rottang digt bewonden , dat men wel een uur te doen heeft

,

aig die o » o , .

lewaaren. eer men een los fnyd , ook worden ze in de aarde begraaven : De Mamakur word ook

met kattoen en linnen bewonden , en boven in 't huis aan een hoogen balk opgehan-

gen , om dat hy naar hun zeggen in geen kiften wil befloten zyn : Op de nieuwe

Hm maan haaien ze hem af, en doen hem offerhanden met een hoen , ja zy doopen hem
wamgt- zomtvds in '

t bloed van een hoen, zeggende dat hier door zyne wateren ter dege voor
hof daar i WLJ

, c ,

»in. den dag zullen koomen ; als zy ten oorlog of op roofwillen uitgaan , zoo betcnouwen ze

hem ook , en willen daar in goed of quaad geluk voorzien ; het is niet ongelooflyk

,

dat de Leugengeeft daar onder fpeelt, en door deze xaToTTpiifiarna. weet zyne die-

naars iets te vertoonen, waar na zy hun konnen 1'chikken.

Ten tyden van den Gouverneur Herman van Speult , wanneer d' eerfte oorlogen in

Amboina begonden, wierd Liffabatte op Kerams Noordkuft ook afgelopen, alwaar

onzen Gnatahoedi Taulo Gtrnies in 't huis van den overfte aan een balk een zulken

Mamakur vond : Deze was blauw naar 't groene trekkende , gelyk het glas aan den

voet van de fyne roemers, met wateren, wolken en vier koleuren van binnen.

E„ „,„. Radja Sautan de machtigde onder de Alphoreezen op Keram hadde cerryds een

den oorh-
g] asgroenen Mamakur, waar over geduurig oorlog gevoert wierd mer zyne naabuuren

,

ïe'lvTge- zoo dat hem nu d' een nu d' ander bezat j eindelyk raakte hy in handen van ons volk

,

die hem ftraks naar 't Vaderland zonden , en lieten dergelyke Ringen van glas maaken

,

dewelke zy mer den oprechten aan die van Keram vertoonden om te verkoopen ,
maar

die van Keram wiften met der haaft hunnen ouden en rechten Ring uit te kiefen
,
en

begeer-
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begeerden d' andere niet. , hoewel d' onze (chicr geen onderfchcid daar aan zaagen,

geene wolkjes maar wel zandkorreltjes konden befpeuren ; wilde men derhalven vree- f"rval

de met hun hebben , zoo moeft men hun den rechten Ring wedergeeven : Ik achte dat

men deze Ringen van geen gemeen glas , maar van doorlèhynend Amaus moet maa-

ken j gelyk de fteene Taternojlers zyn , die den Bernfteen gelyken.

De Prxfident Simon Cos namaals Gouverneur in Amboina heeft in 't jaar 1 in s;mon

de Negory Noccohay op Kerams Noordkuft een zul ken Mamakur moeten wegneemen ,
cos»<y»'

om dat de Nabuurige Negory oorlog daarom voerde, doch de Capitein Hoelong, die tulvcrweg

het gefag over deze Landftreek voerde» en de onze anders wel toegedaan was , toon-

de zich zeer misnoegt hierover, zeggende dat zulkcn Ring wel 100 Slaavenjaeen heele

Negory waardig was ; doch zy hebben hem niet weder gekregen , dewyl hy weg ge-

raakt is : In de Zuid-Oofter Eilanden , als gezegt is , worden deze Armringen met

roode en geele plekken geè'maljecrt met een grof emaljeerfel , 't welk daar ligt uit-

fpringt , en gcmecnlyk kan men een flaaf voor een krygen ; doch die van een eenpaa-

rige blauwe of groene koleur zyn , en in dewelke naar hun zinlykheid veele wolken

Ipeelen , houden ze voor ongelyk beter : Die van Seru Matta en Babber worden bc-

lchuldigt , dat ze valfche Macurs konnen maaken , doch die zy'van de rechte ligt

konnen ondcrlchciden ; hoe zulks toegaat is my onbekent, dewyl ik niet weet , dat

de voornoemde Eilanders de konft van glas maaken verftaan, behalvendie vaaKeram Ghfejla-

Laut 1 dewelke de groene ftukjes van gebrokene bottels naerftig oplbekcn, in een
"J"x m̂.

uitgeholde houtskool weeten te fmelten , en daar uit zulke fchoone Steenen maaken , Lauwcrs

die men voor Toepaazen en Chryfoprafen zoude aanzien , doch een goed kenner kan *
.

'

ze ligt van de natuurlyke onderlcheiden , als men ze uit den Ring neemt , wanneer

men aan de kanten de glasachtigheid ftraks gewaar word ; dewelke ook by nagt

niet vuuren : Uit de zelve Eilanden heb ik een Makur gekregen, op den bodem ruim zude

een duim breed > aan de binnenzyde zeer oneffen en heuvelig, van aanzien zwart, 'i
1
']^'"^

maar als men hem tegens 't licht hield , half doorfchynend en donkerblauw , daar op Lil. by de

Honden geele en bruine plekken met bochten door malkander lopende, waar van de c'„b.
'

hardfte fcheenen emaljeerfel te zyn , maar de uitgefprongenc waaren met lak vervult

:

Hy vuurde by nagt geenzins , behalven aan de dikke kanten van den bodem , daar

hy met een Amboinfchen Kryftal geüagen een weinig vuurde, gelyk alle glasachtige

fteenen : De gemeene geit 7 Ryksdaalders , een goede 1 f of 1 6 j als hy geheel blauw

is met bruinblauwe of paarfche wolken, word hy Dittir Radja genaamt , waar voor zy

ld en 20 flaaven geeven : Eenige MakkaiTaren en Maleyers geeven voor , dat ze de-

ze Makurs eerft op Atchin gekocht en in de voornoemde Eilanden gebragt hebben , 'c

welk ook waarfchynlyk is , want de Portugeezen bevaaren de zelve Eilanden niet of

weinig , en op Timor , daar zy wooncn , worden de Makurs niet geacht : De rechte Di groe-

grasgroene Makurs worden hedendaags niet meer gevonden , en als 'er een voor den "
'^'jf"

dag komt, zoo koopen hem de Javaanen en Maleijers op, die hem dan metgout be- -vaancn m
Haan en met andere gefteenten bezetten, dewyl zy noch al in die mening zyn , dat het noch'lm

een natuurlyke Steen zy.
Sért*"

Ik hebbe my laaten berichten , dat op de kult Coromandel de manier zy'by hunne glas- B •

to

blafers , dat ze de (tukken en (lollen van een klomp grofglas van allerhande koleur op 't <*>» <*»

laatlr. zaamen in een pot fmyten , en eenige dagen in den fmeltoven laaten ftaan ; hier uit &f^T'
word een klomp g^formeert van groen, blauwen ander gekoleurt glas, daarin zomtyds '£™]^'m

wonderlyke wolken en koleuren ipeelen , na dat de ftofte vuil of zuiver is geweeft , gemaakt

al het welk by geval voorkomt; want als zy't zelve met opzet willen maaken , zoo

wil 't hun niet gelukken, van welken klomp het waarfchynlyk is , dat de Mamakurs ge-

maakt worden , hoewel zy niet dan zuivere glaaze Armringen draagen.

Van deze Ringen hier befchreven geeft ons de .ff'. Rumphius twee afbeeldingen op de[laat

Lil.aangewezen, beneff'rns zyn Eed. aanisjyzingen-, te weeten die by de letter A.was van een

donkergroen en blai.waehtigglas ; aan de binnmzydeg laden heeldonker alsfleeii ; ook koude

H h i men
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men bekennen , dat de bovenfte Ring aan den hoek te zaamengelaft mias. Letter B. Was
een Armring man zuiver en helder glas , met een verheeve rug , die van onderen hol

was-, dwars over den kring liepen witte Jlreepen, als of ze daar opgeëmalieert waaren

:

Den eerflen by letter A. hielden de Papoua hooger van -waarden , en zeiden eertyds

in de Molukkos gebragt te zyn door de Tortugeezen: Dentweeden, by B. hielden zy

voor een Sineejch maakzel.

Verhaal

va» de»

Schryver

XXVI. HOOFTDEEL.

Armilla Magica & Coticula Mufe.

Y aanleiding van den voorfchreven Mamakur moet ik hier een dergelyken Arm-

ring vernaaien, doch van een ganfch andere fubftantie met noch een fwarten

wegens ee» H JB fteen, waar van my het volgende opgegeeven is :
In 't jaar i 66 8. als ik noch

"Armring, op HUa woonde, zyn my dooreen Moor van 't dorp Mofafpel deze twee din-

£'
d
c7-y" gen te koop gebragt, zynde daar toe gedwongen zoo hy zeide, om dat ze in zyn ge-

hafge- flagt geen geluk meer daar mede hadden.

t,u'di. Het eer":e was een fteene Armring van die grootte, dat men hem gemakkelyk over

de hand konde ftryken , driekantig, binnen plat, een kleine vinger breed , bovenin

een ftompe rug toelopende, doodfch, zonder glans, naar alle oogenfchyn door men-

fchen handen gemaakt , zyn fubftantie was als een harde en zwarte Leye-ftecn , hier

en daar met zilvere glimmetjes, gelyk Antimonium; dergelyke groote klippen ik op

Hoeamohel gezien hebbe , inzonderheit op de ftrand van Erang : Dezen konde men

Hne die met een mes gemakkelyk fchrappen tot een grauwe poeder ; des verkopers Oom hadde

fetyniïge- ncm aldus verkregen: Op den hoek van Mamoa hadde hy in 'tbofch t' arbeiden geweeft

hamen. om eenige bofchtouwen voor zyn bobber te kappen , wanneer hy hoorde , dat uit de

lucht door de takken der boomen in de ruigte iets afviel , 't welk hy nafpeurende dezen

Ring vond, dewelke in't eerft klein geweeft, maar daar na allenkskens tot die grootte

•tWaan- uitgewaflèn zoude zyn; hy geloofde dat hem een Djing of Dxmon moeite gunftigge-

Hè'-tttl
wee ft zvn > en tot zyn gebruik hem dezen Ring befcheert hebben ; hy heeft hem ook

vandezel- altyd aan de hand gedraagen, als hy ten oorlog uitging, inzonderheit om een plaats

te beftormen, wanneer hy dikwyls als Capitcin de ordrc uitgevoert heeft, en naar'c

zeggen van zyn neef weet men niet , dat hy eenmaal in zyn leven gewond zy geweeft

,

of een droppel bloets gelaten heeft ; eindelyk tot een hoogen ouderdom gekomen is hy

arm en zonder mannelyke oir overleden , nalatende eene dochter , die met een vreem-

deling getrouwt en van den zeiven verlaten is , die dezen Armring met den volgenden

Zyn ver- fteen tot een byzonderen fchat voor zyne vrienden naliet j doch zyn voornoemde neef

ËUm- niet genegen het voorfchreve geluk uit te ftaan , en dan in zyn ouderdom tot armoe-

gaandede-
je cn eenzaamheid te vervallen, heeft die beide dingen aan my verkocht, my ver-

se» febat. °

zekerende, 't welk ik ook volkomentlyk aannam , dat ze geen krachten by my zouden

hebben, gelyk naar hun zeggen alle zoodaanige Rariteiten doen, die men niet zelv

vind of gelchonken krygt , maar met geit koopt.

nu twee- Het tweede was een Steen , naar 't aanzien t' eenemaal als een zwarte toetfteen , glad

,

%?,£èen uit den ronden wat gedrukt , in de grootte van een ronde pruim , of gelyk hyin den

- voorfchreven Ring afgetekent ftaat : De vinder van den voorfchreven Ring hadde hem

hoe die ge- gevonden (tekende in een ïV/^sg-ftronk , niet ver boven den grond , op dezelve plaats

'gdtudus. van Mam'oa, en dewyl hy hem op zoo een ongewoone plaats vond, heeft hy hem

mede in eeren gehouden en tot het voorfchreve gebrüik bewaart, den zeiven in zyn

gordel draagende als hy ten oorlog ging. Ik konde niet anders daar van maaken dan

een zwarten toetfteen , hoewel hy wat fmeerig en glad was om het gout en zilver ter

dege te vatten , miflèhien had hy zyn toetfende eigenfehap verloorcn , om dat hy zoo

lang
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lang in de vochtige 'Pijfang-ü.ronk gefteken had, of om dat hy met civet en andere

vettigheid befmeert was, gelyk ze met die fteenen doen, die ze tot bygeloov bewaa-

ren : Ik zoude giften dat het een Donderfteen was , om dat men op die plaats , daar Dei

deze Ti/fang-hoom ftond, geen Toetsfteenen vind; maar dewyl de ftam geheel en „^ilg'

onverleert was , kan dit ook niet zyn ; derhalven volgen moet , dat dit Steentje by geval va> dtux-

daar gefmeeten j en door den opwaflenden Fiffang-ttronk ingedoten zy , gelyk meer-

maals gemeene Stcenen gevonden zyn in'tonderfte van een ftam of by de wortel; bui-

ten twyffcl daar gelegen hebbende eer de ftam opfchoot.

In *t jaar 1684. wierde my een groote platte en ruige Keifteen gebragt, gevonden

in 't onderfte van een Calajipus-ftzm , dewelke mitfehien de planter op de Calappus-noot fiort.

als een deklèl gelegt heeft, toen hy de noot plante t Zie deze beide uitvoerlyker be-

fchreven in 't volgende Hooftdeel.

XXVII. HOOFTDEEL.
Mum Labatta.

HOewel dit Hooftdeel mede te vinden is in 't twaalfde boek van ons Her- ö,Mmu

barium ; echter heb ik het hier mede willen zetten , om dat het onder de Labatt11-

raare Steencn gehoort ; doch 't welk wonderlyk is , hoewel het valt en meeft

gedraagen word op Timor, Solor, en de omleggende Eilanden, daar Por-

tugeezen en Hollanders nu zoo lange jaaren koopmanfehap gedreven en gewoont heb-

ben, zoo is nochtans zyn oorfprong en geboorteplaats aan onze Europeërs ganfeh Hm mr.

onbekent, en by de Inlanders zoo onzeker en verfcheiden voorgeftelt, dat men niet

weet, wat men daar van fchryven zal: Ik heb veel moeite aangewend om des zelvs

oorfprong en natuur uit te vraagen, zoo by de natuurlyke inboorlingen der voorfchre-

ve Eilanden, als door myne vrienden, die het Commando aldaar voerden, en die het ^Ifiham

ook door zekere Heeren opgelegt wierde zulks uit te vraagen , doch alles te vergeefs

,

gelyk ik den lefer uit de navolgende aankondigingen vertoonen zal. •'

Jacob JVykerfloot Opperhoofd van Timor , op Coepan zyn verblyf houdende , heeft my Btngi

in 't jaar 1680. dit berigt toegezonden: WitMutU Labatta zy, en waar het gevon-

den word , zulks kan men niet recht te weeten krygen , want de Inlanders omde Ooft floot,

meenen, dat het van de Weit, en die van de Weft meenen dat het van deOoftkant

dezes Eilands Timor komt, gelyk ook die van Rotty zyn in de meening, dat het van

Sawa komt ; maar als men de oudfte Rottineezen daar naar vraagt , zouden ze de Mu-

tu Labatta, van een Eiland , dat Rotty en Sawa was voor by komen dryven , bekomen

hebben, 't welk nu niet meer te vinden is, en dat zyn ook maar giffingen of inbeel-

dingen van deze Natiën, zoo dat niemand weet waar het van daan komt, noch des

zelvs kracht weet uit te leggen; doch door den Broeder van den Moordenaar Ta/over-

ftaan wy, dat de Mutu Labatta op Sabo, omtrent een mufquetfehoot van de Negory

Timor op een klein bergsken uit een diepen kuil, byna een mans langte diep ,
zoo als

men ze tegenwoordig ziet met gaatjes en als gefteepen , zy.gehaalt, maar, om dat ze

alle in 't korte ftierven , hebben die van Timo en hy Talo zelv den kuil met fteenen aar-

de onder een gemengt toegemaakt.

Radja Salomon verdreve Koning van Ade mantuttu , op de Ooftelykfte hoek van r,rdir

Timor gelegen, in 't voorfchreve jaar hier in Amboina tegenwoordig zynde, hoewel r^sL-
een nauwkeurig man en van vecle dingen ondervindinge hebbende, heeft my geen an- lomon.

der berigt weeten te gceven , als dat Mutu Labatta , zoo wel in zyn Land als in de

verdere Eilanden naar 'tOoften gelegen tot Tenimber en Timor Laut toe, cengemee-

H h 3 ne
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nc dragt zy , doch dc Inlanders weeten van des zelvs oorfprong anders niet te vernaa-

ien , dan dat het van de Weftkant kome : In 't einde van 't zelve jaar heeft hy my ook

een fnoertje gezonden , 't wel k hy zeide het oprechte Mutu Labatta te zyn , zynde i voet

lang, digt geregen van platachtige korrels, in 't midden groote, na de einden allenks-

kens kleinder, anders van gedaante als koraalen van 't kleinfte flach, maar oranje rood,

wegende 7 dubbeltjes, by hem gefchat op i^tailgouts ofte if ryksdaalders"waardy.

•fimftl- Eenige Inboorlingen van Timor en Rotty van my naar dit gewas ondervraagt deden

rf'ifJh- daar van zoo verfcheide verhaalen, dat men zeggen zoude het onder hun een opge-

landm
ftem t werk te zyn voor de Hollanders te verbergen, wat Mutu Labatta zy en waar het

Mum La- valt; want het is by my niet gelooflyk, dat zoo veele Inlanders niet zouden weeten,

k"" 14
' waar dat ding van daan kome , 't welk zy zoo gemeen draagen: De Rottincezen zeg-

gen , dat het op Timor valt in 't bergachtige Landfchap Sunneba , in 't gemeen Sonni-

bay genaamt , omtrent die plaatfen daar het gout valt : Men vind het als kleine en

hoekige korrels in 't gebergte, die aan 't vuur gehouden zaamen fmelten , of zoo

andere zeggen , niet fmelten maar alleenlyk gloeijend en week worden , dat men ze

effen met een hamertje fatfoeneren kan tot platte fchyfjes, en dan met een gloeijend

Iht bit yferdraad doorbooren : Die het fmelten ftaande houden zeggen , dat men veele kor-

'klZfrif- reis aan een yferdraad moet rygen en over 't vuur houden , tot dat ze aan malkander

ir

^fd fmelten , en dan met een ander yfer daar over ftryken dat ze effen worden ; 't welk

koud geworden is geeft een lang pypje, dat men dan naar believen in ifukken breekt,

d' einden plat flypt en aan draaden rygt : Daar loopt echter een foort onder die be-

dorven geel is, van buiten geftreept als koraalen, van binnen doorgeboorten zwart,

fchynende ftukjes te zyn van lang gebefigde tabaks-pypen : vraagt gy de Timoreezeu,

waar het waft, zy zullen eenlfcmmig ontkennen, dat Mutu Labatta op hun Land waf-

fè , en wyfen u na Sawo , daar het mifichien op beide plaatfen valt.

Befcbry- Haar geboorte-plaats dan overflaande zullen wy het befchryven , gelyk het ons voor-

Ta
S
zclve

gekomen is: Het zyn korreltjes van verfcheide gedaanre, de meefte als dunne fchyf-

jes, zommige als kaaskens, andere als ftukken van pypen, van fubftantie de bleeke

of geele koraalen naaft komende , de meefte roodgeel , zommige wat rofler , zommige

wat bleeker , dat men ze voor lang gedragene koraalen zoude aanzien , indien ze die

gefchikte form hadden, haar oorfprong is naar 't waarfchynlykfte uit het gebergte, en

derhalven mineraal , vallende zoo wel in kleine ftukjes als in lange takken , die van

natuur binnen hol zullen zyn; hoe zy nu door het vuur gefmoltenengeformeertwor-

mïmL
l
'o[ den , zullen wy aan het nader onderfoek beveelen : Immers het heeft my niet willen

ta-hjlu, gelukken, want de ftukjes van Mutu Labatta over 't vuur gehouden wierden wel gloei-

ociim'aar
j
enc) en r0od, maar geenzins week en gefmeedig veel min vloeijend.

Men verdeelt het in twee foorten , want de grootfte korrels , en die beft naar het

™ ver- y [ koraal trekken , noemen de Inboorlingen van de voorfchreve Eilanden Ua-Boa
fcbeide _

ö
t

portm. of Waboa ; deze zyn weinig aan een fnoer en dier , men vind er korrels van zoo

uSoa! groot als hazelnoten, waar van hunne Orangcayen maar 3 aan eene fnoer geregen om

ij*'
1* den hals draagen : De tweede foort hiet by hun Tzeda, 't welk kleine korrels zyn,

Tzèda. meer van het geele dan van het rolfe hebbende , en veel flechter van prys ; behalven

Dci ic
, deze twee oprechte foorten heeft men noch een baftaart Mutu Labatta , 't welk zy

'"Jjtort van flechte fteentjes maaken, ja het fchynt veel meer een gebakkene aarde te zyn, de-

welke zy onder de oprechte mengen om den hoop te vermeerderen ; doch andere zeg-

gen , dat deze Baftaart-koraal hun tocgebragt word door de Kelings van de kuft Ca-

romandel, die ze in hun Land van een zekere Hach van aarde bakken j andere fnoeren

,

iv,„,r toe die de gemeene man en de vrouwen om 't lyf draagen , zynde 3 voeten lang
,
hebben

f'S loode Pyramydjes aan d' einden , die zy af laaten hangen als quaftcn ; deze fnoeren

mrden. hebben veel Schorri morri door malkander gemengt , waar van pas 't vierde deel op-

recht is , of 2 paar grootere korrels omtrent de midden : Het ander goedje is gemengt

van Kryftal, Bernfteen, zwarte en koleurde Glas-koraalen , als mede eenige kopere

kor.
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korreltjes , van de midden kleinder en klemdcr aflopende , doch alles in zeker getal

,

welke vermenginge zy maaken , op dat ieder zyn fnoer kennen moge.

Het is met geen andere naam onder ons en de Indianen bekent , dan met den Ma- Haaf

leirfchen Mtetu Labatta of Muttn Labatte, 't welk fchynt te willen zeggen een fteene
'

Paerl , by de Tïmoreezen en Rottineczcn is echter deze naam onbckent , maar wel de

twee te voren genoemde Ua-Boa en Tzeda.

In de voornoemde Eilanden Timor, Sotor, cn de omgelegene tot Tenimber toe , is £>—4
naaft het gout niet hooger in waardy dan dit Mutu Labatta , 'twelkin'tgemeen tegen de ZJrJy.'"

halve zwaartte van het flechte Timorfche gout betaalt word ; daar mag geen Orangkay

of zyn Vrouw zyn , of zy moeten eenige korrels van het Ua-Boa om den hals draa-

gen : Men kan ook niets anders of beters vinden dan Mutu Labatta om in die Eilan-

den ilaaven te koopen , daar men voor twee fnoeren van de bovenftaande lengte een

flaaf kan krygen.

De E. Compagnie heeft daarom veel moeite gedaan om de rechte myne van 't oprech- W«anm

te Mutu Labatta, op 't Eiland groot Sawo Weft-Zuid-Weft van Timor gelegen, op Tj£.'

te foeken , maar heeft daar over een fchip verloorcn , en daar na het werk laaten ftee- •[

kén , vermits verradery daar onder liep , gelyk boven in S r
. IVykerJloots verhaal aan- vi te »»;-

geroert word ; dewyl nu zoo een groote hoop Orangkayen op Timor cn Rotty zyn,

dat hun na gegecven word in zekere Negory 1 1 o Orangkayen gctelt te zyn , daar alle

des zelvs onderdaanen maar 109 waarens dewelke Orangkayen alle echter van deze

Mutu Labatta willen draagen, diesvolgens moet daar noötzaaklyk veel valfch goedje

onderloopen , het welk dan die geene ter dege moeten Ieeren kennen , die op die plaat-

Ten handelen : Deze Koraalen , lang by die fmeerige menfchen gedraagen , beftervcn D, ulvt

1 «1 j j vervuilen

zeer bleek en worden van binnen zwart, dewelke zy dan wederom zuiveren , meteen //„è

loog water daar in zachtjes gewreeven en wederom gedroogt : Ik hebbe zulks gepro- J^/"
teert aan zoodaanige ftukies, die buiten geftreepten pypeformig waaren , en bevonden ftbmp.

*- _ . 1 maakt

dat ze wel zuiver wierden , maar befturven , daar na grauwer dan zy te voren waa- w„dln

ren » zoo dat het miflehien een byzondere loog moet zyn. Anders zyn ganfeh geen

Medycinale krachten daar aan bekent , zoo dat buiten twy ffel de eenigfte oorzaak van haar

waardy zy ten deele d' inbeelding en zinlykheid der Inlanders , die ze miflehien om Enwxv-

gezondheid en goed geluk draagen , ten deele om dat het zoo weinig en zelden ge-
Zr,Jer,"j,e

vonden wordj het zy zoo 't wil, het is zeker dat de Inlanders ons met willen open-

baaren den plaats, daar het gevonden word, gelyk het een zeer nydige Natie is , die ren.

noch andere koftelyke gewaden en metaalen van hun Land voor ons verborgen houd.

XXVIII. HOOFTDEEL.

Mare album. Wit Water. Ayer Poeti.

DE Zee omtrent de Bandafche Eilanden word jaarlyks op zekeren tyd twee- Mare

maal wit , niet by dag maar by nagt klaar fchynende , en zoodaanig licht Aten

van zich geevende , dat men de lucht en 't water qualyk onderfchciden ven.

kan , daarom het wat gevaarlyk is zich dan met kleine vaartuigen op

Zee te begeeven , om dat men d' aankomende dyningen en llortingen niet gewaar kan

worden , alzoo zy met de lucht een koleur hebben : By dag heeft het water zynege-

woonlyke koleur , en men kan daar aan geen onderfcheid bemerken , noch in reuk

noch in fmaak, behalven dat de Vaartuigen in dit water leggende dan ligter verrotten

als op een anderen tyd ; zoo eer als de Son onder is en de donkerheit des nagts be-

gint, dan ziet men het Zee-water wit en helder gelyk zommige verrotte houten,
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als ook'tflym van de zeekatten en haeringen by ons doen, en hoe dieper men op Zee

SnwMr-
i<0mt hoe witter het fchvnt; hier om vind men in zommige Kaarten de Zee, tuffchen

om de J
- i ' t'

' V
Mcik-Zcc Keram en het bekende Zuid-Land, genaamt de Melk-Zee, in t gemeen het witte

Semamt. -^Mr j in > t Latvn Mare Album , hoewel men het eigentlyk Mare Noliilucum mogte

noemen , Maleitfch Ayer Toeti.

Dc tyd Zyn tyd is in 't midden van de Ooft of regen Monffon , 't welk zyn de Maanden Ju-

zxlhge- Julius en Augufiut, en word verdeelt in klein en groot wit Water.

{Met. j-] ct kleine of eerfte wit Water begint met de nieuwe of donkere Maan in Jimitts ,

waar van de zee even wit geverft word > doch noch geen helder licht geeft , en al-

lenkskcns weder vermindert; doch eer het geheel vergaat , komt het groote witte Wa-

ter aan met de nieuwe Maan in Auguflm en duurt tot in September , wanneer de ge-

heele Zee rondom Banda , zoo ver men aldaar beoogen kan , des nagts helder en wit

fchynt . hoe dieper in Zee hoe witter , blyvende hier en daar langs den ftrand een wei-

nig van'tgemeene Water; het houd evenwel zoo geen netten tyd, dat het niet t' eene

En door jaar vroeger of laater kome dan het ander ; ja in zommige jaaren word het niet of zeer

wfaL weinig gezien , mecrendeels komt het op'tklaarfte, wanneer de Zuid-Oofte wind fterk

ittvaltf (JpQityaaic, buijig en regenachtig weer maakt , en daar door zoo 't fchynt die gcheele

h'mi'
1

Zee ontroert : Het gevaarlykfte is , dat de zee inzonderheit by nagt als dan zich ver-

heft met zwaare dynmgen, al is 'er geen wind aan de lucht, een teken dat'ereenige

dampen uit den grond moeten ryfen en dezelve baaren befwangcren :
Na datdeZuid-

Oofte wind fterk en vroeg doorwaait, daar na heeft men het witte Water vroeg en veel

,

allermceft wanneer de wind na 't Zuiden draait en veel donker regenweer maakt : Want

in'tjaar 1663. hebbe ik in Banda bemerkt, wanneer de wind ooftelyker waaide, zelv

in'tlaafte van Auguftas , wanneer ik van Banda xaziAmboina verfeilde , dat'erfchicr

geen wit Water was, behalven veele vuurige vonken, waar van de zee fcheen vol te

zyn, gelyk ik in 't jaar 16Ó8. in de maand December de zee ten Wellen van Amboi-

na gezien hebbe, wanneer de wind Noord-Ooft waaide, zonder regen; daarente-

gen, wanneer de Zuide of Zuid-Oofte wind laat begint, zoo heeft men het witte Wa-

ter ook laat , 't welk in zommige jaaren tot in Ottober duurt.

Depkat- Dit wit Water ziet menzoo verre, alsons volkuit de Zuid-Ooftere of Zuidere

£* "Xt Eilanden bevaaren hebben , te weeten van Arou en Key af tot Tenimber en Timer laut

gevende»
)n ' t zuiden , en van daar af tot Timor toe in 't Wellen , in 't Noorden tot digte by de

Zuidkuft van Keram, ten Noorden de Liaffers en Amboina komt het niet, maar gaat

voor by dezelve in 't Zuiden, zoo dat men het op het Leytimorfche gebergte klaarlyk

Word on- zien kan ; waar van daan het nu zyn eerde oorfprong neemt is noch onbekent, in 't ge-
Ara^».

meen voor) (jat [iet Zyn oorfprorlg hebbe in den grooten boefcm, de-

welke het bekende en ons naafte Zuid-Land met den langen hals van Nova Guinea

maakt; want onze Bandafche Zeevaarders hebben aangemerkt, dat het op 't grootfte

zy en de zwaarfte dyningen maakt omtrent Tenimber: Zoo is het ook gebeurt, dat

Een op- eenige van Key komende in'tjaar 1664. ten Wellen naar Banda omtrent 3omylenvan

'dZrlln. Key geen wit Water hadden, maar Banda genakende vonden ze de Zee geheel wit, waar

uit men nochmaals befluiten mag, dat 'et uit den Zuid-Ooften of Zuid-Zuid-Ooften

moeft komen: Het vermengt zich niet met het ander Zeewater, 'twelk een zeldzaa-

me vertooninge by nagt geeft en by onkundige zeelieden dikwyls verflagentheid ver-

oorzaakt, gelyk gefchiede met zeker' fchip , 't welk in September van Ambon naar Ba-

tavia verfeilde, en even buiten de engte van Amboina gekomen zyndefchielykuit het

zwarte in hef witte Water geraakte, meenende, dat ze opeen droogte quaamen ; doch

geen grond vindende, en de Zee in 't Zuiden, zoo verre zy beoogen konden , wit ziende

dachten eerft aan dit voorval , evenwel waaren ze zoo benauwt in deze Melk-zec , dat ze

mar bet met 'er haaft weder naar 't zwarte Water lpoeiden : Als nu dit witte Water tot in 't begin

"ëdlyft.
van September aldus gedaan heeft binnen de voornoemde paaien, zoo begint het al-

lenkskens om den Weft te raaken , te weeten , in zyn geheele majfa langs de Zuidere

Eilan-
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Elfen-w»
en rut wer'

kingen

daar van.

h niet

goed um in

le vijjiben.

Ebwoot-

Eilanden, Ombo, Luhu, Bala, Ende , en Bima, ftrekkende zich uit tot 4 of f my-

Jcn bezyden Amboina: Van daar af begint het zich in groote dreepen te verdeden ,

die noch al voorby Boeton gaan, en , als ze geen Wede wind ontmoeten , noch a! ver-

der voorby Saleyer en Makka{far, tot dat ze zich allenkskens verheien en met het ge-

meene zee water vermengen.

Het witte Water brengt geen merkelyke fchadelykheid aan , bchalven het geene bo-

ven ftaat van het verrotten der vaartuigen en de zwaare dyningen, maar in Banda, en

daar het op 't hoogde is, veroorzaakt het in dien tyd fchaarsheid van vifch , niet alleen

om dat de vifch voor deze helderheid fchuw wordende naar'tzwarte Water vlucht , maar

ook die weinige j die noch daar in blyven , zyn moeilyk om te vangen , dcwyl ze de vifch-

lynen en vaartuigen te klaar zien , en voor de minde beweging der zeiver fchuw wor-

den : Daarentegen veroorzaakt het zomtyds overvloed van vifch , wanneer het witte »'»

Water de diepte beflaat en 't zwarte ofgemeene Water naar den flxand perlt , waar na

toe de vifch dan ook vertrekt: Als het nu voorby of in 't afgaan is, dan ziet men

de Zee zich zuiveren, vetfeheide vuiligheden opdtand uitwerpende; de Zee zei v is vol

van brandige quallen, die de onze bezaantjes noemen, gelyk ik in 't voornoemde jaar

iódj.een geheelen dag gezeik hebbe van Toelo Ay naar Amboina door zulke bezaantjes.

In 't jaar 1669. heeft de zee na 't eindigen van 't witte Water zulke leelyke en vui- Vreemd

le dofte opgeworpen langs den geheelen Zuid-Ooden hoek van Neira, en tegenover J,™7^L

tuflehen Ranan en fVahan, dergelyke nooit te voren gezien was, immers niet by lie-
m̂ "°T

den , die 60 of 70 jaaren oud waaren: Dit uitwerpfel had de gedaante van een taaye

flym of Papeda , bloedrood en gaf een vuilen zwaveligen dank van zich , wanneer de

Son daar op fcheen : Inde kuilen, daar het aflopend Zeewater ftaan bleef, ftierven

alle viflehen en krabben, die 'er van geraakt wierden, ja zelv de fchadelyke landkrab-

ben; by dag was deze dofte bloedrood, en de ftrand als met een rood laken bedekt,

maar des nagts was ze vuurig en vonkte als fterretjes : Van September af des zelvcn

jaats en 't volgende geheele jaar 1670. was een droogc gedeltheid des luchts zoo in

Banda als Amboina , waar by hevig omging eerd de kinderpokken zoo wel onder oude

als jonge, niet minder als een ped, daar op volgende de dolle koortfen en lelyke * jeum.

bloedloopen.

In 't jaar 1 67 3 . heeft men in Banda het kleine witte Water niet gehad , en het groo-

te quam wat laat in Aiigtiftus, om dat de Zuid-Oodc wind doenmaals laat doorwaaide.

In 't jaar 1681. hebben 't de onze ontmoet tuflehen Timers Oodhoek cn Kijjer

,

wanneet de zee van verre met zulke vuurige dyningen zich verhief, dat het fcheen als

of een fchip vooruit zeilde met een groote lantaarn achter op.

Wat de eigentlyke oorzaak van dit witte en by nagt lichtende Water zy, kan ik tot De osr-

noch toe niet beveftigen , en zeker de verdanden hebben dof zich over dit wonder- Xiêr'van

werk der natuur te oeftenen : By de Bandafche Ingezetene hebbe ik geen berigt noch
"^"J"

1"'

curieusheid bevonden, dewelke hun hoofd met deze beufelingen, zoo zy ze noemen,

niet willen breeken en door de jaarlykfche gewoonte geen acht daar op liaan; ja daar

is niemand , die eens opletten wil op wat tyd en by wat gedeltheid van weêr en wind

dit witte Water jaarlyks min of meer, vroeg of laat kome.

Daar zyn'erveele, dewelke oordeelen , dat dat veroorzaakt worde door ontelbaare

kleine diertjes, die by nagt lichten en de Zee zoodaanig verwen, gelyk men in Zee

veele viflehen en goedje heeft, 't welk by nagt licht, by voorbeeld de Sardynen , Ikan,

Moor en Gatzje, by de roode viflehen van de fteenbrazems aatt en daar van meelt

hun ingewand ; boven al doet het de Spaanfche Zeekat , Sepia , in 't Portugeefch Si-
v

ba, doch in Portugaal veel meer dan hier in Oofl-Indien: Deze meening voldoet my hGemem

niet, dewyl het ganfeh niet waarfchynlyk ja onmoogelyk is, dat zoo veele diertjes l
d
e^°'

r

>e"
ax

fchielyk konnen opkoomen, en eene groote Zee eenpaarig verwen zonder watet van mctrtii-

ander koleur daar tuflehen te zien , en dat nooit iemand die diertjes gezien heeft , al fchept dtrlegt.

men het water in een zuiver vat, en laat het tot den dag daan, wanneer het klaar is

li en

Als mtdt
1 ecnive
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cn de koleur van 't gemeen water heeft: Daarenboven hoe zouden deze diertjes by mal-

kander konnen blyven zonder zich met dat ander water te vermengen > want het witte

Water van het zwarte als met een ftrcep afgefcheiden is , en met groote velden ftrecpen

en bogtcn allcnkskens om de Wdt gevoert word: Waar van dit volgende tot een be-

wys : In 't jaar 1 675). een fchip zeilende uit Banda omtrent 't midden van September ,

wanneer het witte Water in Banda al voorby was Weftwaarts naar Batavia , ontmoe-

te het zelve bezyden Amboina, en zeilde twee nagten daar door tot de helft van Boe-

ro, alwaar een Weftelyke ftroom van gemeen water 't zelve tegen perlïe, dat het niet

Des Weftelyker konde koomen, te meer dewyl het ftil weêr was: Andere mynes oordeels

fèdSc»" vermoeden met beter reden, dat het een dunne fubftantie zy in gedaante van een damp
hitrvaa. ^ jcn gron(j ^ct £ee uitwazemende , en zich met dat water vermengende, want

een dikke mbftantie kan het niet zyn, om dat het water by dag niet geverwt is;

men vermoedt dat het een zwavelige damp zy j waar mede die geheele Zecboefcm be-

fwangert is, 't zelve uitwyfcnde de vcelc zwavelbergen, dewelke men in die Eilan-

den vind, als Banda, Ni/a, Teeuw, Damme tot Lery toe, en uit de Schipvaart

van Jacob Lemaire veele groote op Nova Gtiinea. Het tweede bewys zyn de Hinken-

de 100de uitwerpfelen, vuurige bezaantjes, cn andere zwavelige uitwcrpfelen , de-

welke het witte Water nalaat, gelyk boven gezegt is: De Alchimifien zouden ons hier

in ccnige opening konnen doen, of niet een Spiritusfulphurtns (zwavelachtige damp)

met Aqua /alfa (zout water) zich vermengende dergelykenagtlichtende cigenlehap voort-

Een ver- brenge , 't wel k onder andere zoude konnen doen die van ons Collegium Nattiric Curioforum,
g
kl?hoi- in 't Duitfchc Roomfche Ryk opgcregt , dewelke het Vhosphorum liquidum ('t helder licht

fiqu!-

m van z'cn geeven<^c) bedacht hebben , waar van een klein glasje , door hun Eed. my roegc-

dom, zonden, een geelachtig watertje behelfde, 't welk op eenig ding gefmeert by nagt niet

alleen heldet lichte , maar ook zeer fync dampjes en vlammetjes van zich gaf, duu-

rende fchier een geheele nagt ; doch hier ftaat wederom aan te merken , dat 'er noch een

onderfcheid is tuflehen de bekende nagtlichtendc dingen, als de bovengemelde vifch-

darmen duizentbeenen , fenynige kampcrnoelje cn zelv het vootfehreve Thofphorum

liquidum > welke alle by nagt vuuren als ftarrelicht en ons wit Water , 't welk eigent-

lyk niet vuurt, gelyk men aan de zeebrandingen ziet, maar alleenlyk een witten fchyn

van zich geeft gelyk fnee of melk.

Eenim- Daar zyn weder andere, dewelke gillen , dat in de OoH-Moriffonuit de groote rivie-

Im. " ren v^n 't Zuid-land en Nova Gtiinea by fterk regenweer eenigc ftoffein zee gevoert word,

waar van die geheele zeeboefem befmet word ; doch dewyl dit op geen ondervindinge

fteunt zullen wy niet brecdcr daar van fprecken.

Verbaal Cafparus Scotus in appendice ad Vhyficam curiofam cap. J. haalt verfchcidc dingen

Jih"ide'~
xt\t Thomas Bartholinus , Fortunius Licetus, Olaus IVormins , en andere, dewelke

naplhh- een ongewoon licht by nagt van zich gecven, daar mente voren niet opgelet heeft, als

lenen het vetfeh geflachtc offen en fchaape vlccfch te Montpeljeers in 't jaar 164,1. omtrent

Ya.

va>~ de vclachtige cn vette declen, het hoofd cn vel van een Seorpius marinus , zekere

kleine oeftertjes in een kleiachtige ftoffc fcliuilende in de zee by Ancona > een cede*

le Juffer in Italicn , wel kers lichaam vuurige ftreepen en ftraalen van zich gaf, eenMon-

nik, wiens hoofdhaairen vonkten als men daar over ftreck; voor eenigc jaaren heeft

men ook in Engeland gezien , dat al het verfch geflachte vleefch in de hallen by nagt

licht van zich gaf omtrent de vclachtige deelen ; d' oorzaak hier van hebben de nieuwe

Wysgecren cenige kleine en pas kennelyke diertjes toegefchreven , dewelke bypeftty-

den in de lucht voortgebragt worden, en de peil zullen veroorzaaken , dewyl naar hun

Dotbby zeggen, dit fchoufpel nooit gezien word, dan by een groote fterfte: Alle welke be-

il"pe". wysredenen niet genoeg zyn om de nagtlichtendc natuur van ons wit Water uit te druk-

ken; waar toe men in waarheid wel een Apollo van nooden hadde, om ons dat uit te

leggen , gelyk Bartholintis by zyn nagtlichtendc vlccfch wenfehte.

Een an- In Herberts reisboekpag. 1 6. ftaat > dat ze de zee op vier graaden Zuidcr breedte en ten

. Noor-
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Noorden van AeMajottos wel i o mylen lang fnceuwwit gevonden hebben, nier doorfchuim haal van

of wind, maar by groote kalmte : Zy verftonden, dat het aldaar jaarlyks zoo gebeurde
Hcrbl:rIS '

omtrent den 1 9 van September.

XXIX. HOOFTDEEL.

Hoe de Ambo'mfche Goudfmeeien 't Gout huiveren,

en haar koleur geeven.

ZY neemen een Ketting of ander gemaakt Gout, dat door lang draagen be- Hoe men

fmeert en vuil geworden is , leggen het op gloeijende kooien , tot dat alle jehGM
vuiligheid en vezels afbranden , en het Gout zwart word , om dit te zui- wnti*

veren neem een potfchcrf, doe daar in zalpcter , aluin en gemeen zout, van

ieder even veel en klein gewreeven, leg de Ketting daar in en giet daar water op,

dat ze even bedekt zy, kook dit t'zaamen, tot dat het water mecft verdroogt en aan

de Ketting hangt als een dikke Syroop, maar men moet het wel omkeeren ; als gy dat

ziet, neem het'erftraks uit, wafch het in zuiver water of met wat Limoen-fap, fterk

wryvende en met borftels afvegende, zoo is het Gout zuiver en blank : Hier toe neemt

men gemeenlyk een klein flach van Limoentjes , te weeten Limoen Maas , in ons Her-

barius , Limonellus aureus genaamt ; doch Limon nifis is daar toe ook bequaam.

Om nu het fchoon gemaakte Gout haar koleur te geeven, 't welk de Maleyers Sufpa nK M!„

noemen, neem een andere pot, wryv op den bodem een weinig zwavel , doe 'er een ''.w k°~

mudsje water in met wat Tamaryn en een iêsje zwaar zout, kook dit op , doop de Ket-

ting daar in, ten laatften met verfch water aflpoelende :
Het jonge Gout moet men daar

in maar 2 of driemaal doopen, maar het oude f of fesmaal, tot dat het rood genoeg

word.

Geneesmiddel van 't Gout om 't Lappar Garam te geneezen , zynde een roode opdrach- 't Gout

tigheid inde huid met een moeijelyk jeukfel en een fcherpe vochtigheid : Neemeenig £"pj^r

Gout , leg het in 't water , wafch het voorfchreve Accident 1 of driemaal daar mede ;
Garam.

't is waar bevonden by onze Inlanders , hoewel men geen reden daar van geeven kan

,

dewyl naar ons gevoelen het Gout geen uitvlocijing in 't water geeven kan.

XXX. HOOFTDEEL.

Myrrha Mineralis. Mor.

Or vloeit als een dikke vochtigheid of honing uit de rotfen op Crimata , die 'tJWite-M omtrent de zeekant ftaan, en word daar na zoo dik als een pap, dat men ^f^''
't handelen kan; het is wat brak van fmaak , doch niet bitter , en wat zan- fitmat.

dig, het komt alle jaaren niet , maar altemets in de ótoogp Moujfons als een

dikke honing uitvloeijen : Dit met Ramak 1)agin vermengt word meeft onder Djoed- ,Waar ««

jamboe gebruikt tegen buikloop en buikpyn. enuiff

Ik noem het Myrrha Mineralis> niet als of het groote gelykenis hadde met de rech- m̂r^
te Myrrha, maar om dat het onze Indiaanen Mor, dat is, Myrrha noemen ; wanthpt

heeft noch de bitterheid noch de goede reuk van de Myrrha , maar alleen een brakke

fmaak zonder fcherpigheid , waar uit ik oordeele, dat het een uitfweetinge van de brak-

I i z ke
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ke klippen zy: Dergelyke vettigheid doch wat witter word ook in Banda gevonden aan

de Zuid-zyde van 't hooge Land of Lontor, aan overhangende klippen op ftrand, doch

by die Inlanders in geen gebruik : Het voorfchreve Mor hebbe ik ook befchreven in

't Amboinfche Kruidboek) III. Boek in 't Hooftdeel van Darnmar Selanby RamakDa-

ging, dewyl het zoo wel voor een Rejïna > alsvooreen A£»errti2/kangchouden worden.

XXXI. HOOFTDEEL.
Toetjieen van ie Kufl.

Eze Steenen zyn in rood koper omvat j zwart, zonder glans en gckartelt,

Detoet- I ^ daar men 't gout hard opftrykt , en dan met wafch met kooien gemengt af-Dfiemcnbc- I * drukt; doch als op het wafch veel gout ftaat word het zelve gefmolten.

Op de Malabaarfche kuft gebruiken ze den Malabaarfchen Amaril

,

Tsjanicalla genaamt , dewelke is een Steen vallende in groote rivieren tot Ma-

labaar en Goa, en maaken Slypfteenen daar van op de volgende manier: Dezen

Steen neemen de Inlanders , ftooten hem heel fyn, daar by doende rauw Gummi Lac-

ca, zoo als het van de ftokjes komt) fmelten het zelve en doen daar by den klein

gefloten Tsjanicalla, tot dat 'er een dikke pleiftcr van word , het welk zich malaxee-

Enwaar ren laat, het zelve plakt men dan rondom een houte fchyf, omtrent een fpan breed,

'huilt
g'~

aan welkers kanten deze klomp vaft kleeft en hard word , die men dan aan de boven-

wee». fle kant, zynde omtrent een vinger breed, gladmaakt om daarop allerhand gereet-

fchap te flypen ; te weeten , men fteekt een as door de fchyf, die met haar einden op

twee pilaartjes ruft, dewelke men dan met een toutje omdraait, gelyk de draaijers doen

,

en het yfer tegen de fchyf aanhoud.

fih

XXXII. HOOFTDEEL.
Dendritis Metallica.

Di Den- "V" T" Il: liet vernaal ^er Javaanen hebbe ik
,

dat ze op Java zomtyds gevon-

dritisfe- den hebben in eenig onbekent hout, 't welk zy in 'tbofch opgeraapt had-

J den tot brandhout, eenige ftukjes yfer, die zy in groote waardy houden

en aan 't lyf draagen , als zy ten oorlog gaan : Een ander ooggetuige ver-

haalde my, dat hy op Makkajfar gevonden hadde in een ftuk quaftig en rood hout

('t welk hy in 't bofch opraapte om een kris-fcheede daar van te maaken, en dathy

voor rood Lingoo aanzag) een klompje metaal, zynde half yfer en half koper of ei-

Wai hit gentlyk uit die beide fubftantien gemengt : Hoe deze dingen in 't hout koomen daar

Utheif.
vall kan men veele gevallen bedenken, dewelke my niet waarfchynlyk voorkoomen ; der-

halven, dewyl ik boven gezegt hebbe, dat de metaalachtige fubftantien met den Don-

der afgeflagen worden, zoo zoude het konnen zyn , dat de voorfchreve (lukjesCeraunia

MetaUicte zyn: Evenwel blyft die zwaarigheid, hoe zulke houten door den Donder

geflagen geheel blyven , want naar 't zeggen der vertellers waaren de voorfchre-

ve ftukjes gevonden in een mailief hout s doch ik geloof dat de vinders zoo nauwkeu-

rig niet geweeft zyn om alle omftandigheden ter dege te betrachten , en 't is de na-

tuur niet onmogelyk , gelyk een verftcende fap in de planten kan trekken ,
waar uit

Meflicte voortkoomen , dat op de zelve manier uit d' onderleggende aarde door de

zuig-
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zuig-aderen der wortelen ook een metaalachtige ftoffe kan optrekken , dewelke zich dan

in 't hout tot een klomp zaamen zet : Dit is het Metaal > dat Jiilius Scaliger Exer- £W
cit. 187. befchryft en Metrofideros noemt, doch die naam komt myns oordeels eigent- ^'f"
Ivk het vferhout toe, hier mede maaken hun de Javaancn onquetsbaar , daar noch by ha3t,iuh

i- n" 1 t rt • 1 j J 1 r U'ciUrkgt.

doende 1 6 andere Meftiae , die zy zoo valt om het lyfbinden , dat zomtyds het lmeer BmSf
en de huid daar over groeit ; onder die 1 6 is een van de voornaamfte de Cochlïtes

d
J[J^~u

rarus, dewelke een klein Alykruikje gclykt, en in een wit en halfdoorfchynendfteen- <W »«w.

tje verandert.

XXXIII. HOOFTDEEL.

Steene Vylen op Java.

DE Javaanfche Smids gebruiken geen Vylen in 't maaken van hun krifien , Sttau

maar fteene Hokjes als rollen , die zy aldus maaken : Zy neemen geftooten Ji™'£
M

Porfcllein > fmelten een gedeelte Dammar Selan ofeenige andere harde 'Dam- h°'
f*f l"

mar , roeren het voorfchreve Porfcllcin daaronder) totdat het een dikke klomp wordtn,

word) die ze dan met de handen formeeren tot rollen , een hand ofIpan langen twee

vingers dik : Deze rollen draaijen ze met een touwtje daar om geflingert > (gelyk de

draaijers ,) fterkelyk op het kris> 't welk het yfer zoo wel wegneemt als de befte

Vyl.

XXXIV. HOOFTDEEL.

Steene Kogels en Steene Vingers.

E fteene Kogels zyn een foort van Geodes, de Vingers zyn Belemnit£ of De /)«

TlaByti Jdiei; zy worden beide gevonden in de Xulafche Eilanden) wes-
"'

n f° r̂

'

rsD̂£ halven wy die plaatfen wat duidelyker opnaaien zullen : Onder de drie Xu-

lafche Eilanden is Mangoli het grootfte > doch heeft maar twee Negorijen

,

Mangoli en Weytina , beide aan de Zuid-zyde gelegen , voor 't overige woeft en on-

bewoont : Van Mangoli fcheept men 3 uuren Weftwaart aan tot in 't bochtje Gorango- Omfla»-

li, daar een ankerplaats iS) met drie Eilandekens daar voor ; van daar noch 6 uuren
^^r''5

' ,

tb vaaren komt men aan het bochtje Boeja, daar drie Riviertjes zyn> en twee mylen

Landwaart in twee kennelyke bergen , alle van den zeiven naam ; van Boeja noch drie

uuren weftelyker> komt men aan den uiterften Wcfthoek Batoe Ma/oela ofBatoe hackl

Lacki ) van daar men overfteekt na Taljabo: Alhier ftaat een Klip in de gedaante

van een Man, daar de Xulaneezen voor by vaarende gemecnlyk eenige vruchten haar

toewerpen tot een offerhande om geen ongeluk daar te hebben , want het een nauwe

en zeer gevaarlyke Straat maakt tudchen Mangoli en Taljabo > en by deze Klip is een

Maalftroom : De engte is op 't fmalfte niet breeder dan een mufquetfehoot , doch word

ftraks ter weèr zyden breeder ; in 't midden van deze Straat op Taljabo legt de hoek

Langoy , en daar by een bochtje.

In de bocht van Boeja op ftrand by laag water vind men zekere fteene Kogels zeer E«uw
, dezj: flco

glad en rondachtig-, zommige zoo rond als of ze gegooten waaren , doch die zyn wei- ne Kogels

nig , van verwe blauwzwart , gelyk de Hechte Toetfteenen , die zy ook geJyken in f™^*
li 3 *ib-
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fubftantie en hardigheid) maar niet in zwaarte en toetfen> als ook deMetaaIen> van

binnen maflïef en moeijelyk om in ftukken te flaan; de kleinfte zyn als een Piftool-

H"" kogel, en allenkskens grooter tot een, twee en 3 ponden toe van yfcre kogels; zom-
grootti. ü ' •

1 r n
Kukur. mige zyn grauwachtig , andere doch weinige zyn ruig cn ros als ylerftcen , zommige

Waar iai 00^ donkerrood > de fcheeve en hoekige zyn de meefte ; De Xulaneezen zoeken de

t'„St rondde uit en gebruiken ze tot Baflèn en Mufquet-kogels ; men heeft daar mede door

wordm.
een plank gefchoten , zonder dat de Kogel breekt : Als men ze in ftukken flaat en op een

fteen wryft, rieken ze zwavelachtig als bedorven boskruid ; binnen is een eenpaarige

zwarte fubftantie , en buiten als met een fteene huid omgeeven , waar uit men bemerkt,

dat hun deze rondigheid niet door 't rollen van 't zee-water aankomt-, maar door

hun eigen natuur hebben , gelyk in Europa andere foorten van Geodes : Men vind ze

alleen op ftrand maar niet in de rivieremofze op de bergen Boeja mede vallen is onbekend;

Cevot- want de Inlanders willen niet eens daar naar toe gaan , noch alleen noch met ons volk , vree-

ïll'r/"' zende dat zedood gefmeeten of geftaagen zullen worden van den Duivel , dewelke op die

daarvan
bergen woont , en met de voorfchreve fteenen van zich fmyt ; zy verhaalen daar van deze

'kbickig. fabel: Voor omtrent 80 jaaren hebben op die bergen verfcheide volkryke Negoryen

gewoont , dewelke met malkander zoo lange geoorlogt hebben > tot dat eindelyk de Dui-

vel hun deze Kogels befchikt heeft , en aan den voorfchreven berg zoude men noch

ander geweer vinden ; op den zeiven berg hoort men op verfcheide tyden , inzonder-

hcit in de maand OEtober , wanneer de Noorder of regen Mouffon aldaar begint, ver-

fcheide (lagen van Kanon en Mufquetten , die men zomtyds op Fatoe matta hoort
: In

de voorfchreeve Straat, Seranna genaamt, leggen noch andere klippen ónder water,

waar op eertyds de ftroom een Portugeefch fchip gezet heeft , waar van ze het volk

dood geflagen en 't fchip gerooft hebben.

Btfihry- Dergelvke fteene Koeels zwart en zeer blinkende worden gevonden op den heiligen
ï'ja? van .01 o

dt Pig- berg Bafagi op Baly boven op des zelvs vlakte, daar de Tygmtei ofBergmannetjes op

"airnm- woonen, zynde kleine menfehen , zommige zyn wit , zommige kakerlakken van vel en

f'1 '" hair met een fpitfe bultige rug, zoo dat ze altyd op een zyde moeten leggen , woonende

{Z. in kleine huifkens, rondom met een tempel bezet j deze ftaat op eenen effenen fteenen

vloer, als van hard arduin, zoo glad dat men qualyk daar op ftaan kan, en voor des

Daar die ze jvs deur ftaan 4, yfere koevoeten , zoodaanig uit de aarde gegroeit; rondom dezen

lw" fteenen vloer legt het vol van deze ronde Kogels, dewelke die van Baly naar belie-

ven mogen opraapen en tot gedachtenis mede neemen ; 't welk zoo zynde blykt , dat

deze Kogels niet rond gefleepen worden door 't rollen van de zee of regen , gelyk

zommige vermoeden , want zy leggen vlak en ftil ;
breng hier by tot verder bewysden

akker van Jerufalem , die vol fteene Ciceres is.

tx Vin™" I"
'

c bocht
j
e Langoy op Taljabo is een moeraffige brakke rivier , aan welkers mond men

gcrs,imar Gp ftrand vind de fteene Vingers t'eenemaal gefatlbeneert gelyk een Bekmnites , of

d'e'nwZ-' \Da3jli Jdtei , in 't Gemmarhm van Boètiits afgeteikent; doch deze fteene Vingers

** zyn meeft gebrooken, van een weeke fubftantie, die haar fnyden en fchrappen laat,

donker van fubftantie, meeft geelgrauw, binnen met een hart als een houte tak, en

ümlbe't in de omtrek veele ftraalen : De geheele gelyken de fpits van een ftompen pyl ,
al-

amfiandig
je met een keep of vooren aan d' eene zyde , langs dewelke zy haar laaten deilen als

men daar op flaat : Zommige zyn geelachtig als 'Dammar Selam , zommige ros en

half doorfchynende als donker bernfteen, die men weinig vind, en d' Inlanders be-

waaren om een Adjimat van te maaken : Tegen malkander gewreeven rieken ze vuil

of modderachtig als Mangi Mangi : Van haaren oorfprong is noch niets verhaalt ; nader-

hand is bevonden , dat ze op andere plaatfen meer dan op Taljabo door de Zee op-

gefpoelt worden, immers meeft aan d' Ooft en Noord-zyde des zeiven Eilands, als

mede op Kelang: Op de zelve plaatfen vind men noch een anderen zeldzaamen Steen

firn. in de grootte van een fchelling , benedenvlak, boven gefchikt en geftreept als 't Hoorn-

tje Vmfflcm ; zommige zyn bruin , dewelke de hardfte zyn , zommige grauw , en zoo

week,

den.

btjehre*

vat.

Noch icn

andiri
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week , dat men ze fchrappen kan , zommige zitten op een hard keifteentje i Ik heb

'er een gehad op Kelang gevonden, een kleine hand breed, fchcefen gcdraait als een

Carina Nautili aan de eene zyde : Van de ftecne Vingers vind men ftukjes als Koraa-

len in 't midden met een gat, en daar onder zommige zoo dun als een mes, die men

yoor Timorfche Muttu Labatte zoude aanzien , zoo ze die koleur hadden.

XXXV. HOOFTDEEL.
Ambra Gryfea. Ambar.

' It de verfcheide verhaalen der Auteurcn van den oorfprong en eigenfchap des Bef<Lry~

Ambers zal ik alleenlyk die voortbrengen , dewelke my nodig fchynen om
™
Grylca.

rvcm
foor-

TT) myn oordeel daar uit vaft te (tellen. Deze fpezeryachtige Gom, zynde hedens-

daags gerekent onder de koftelyke dingen der waereld , cn in gewigt al tot

de waardy des gouts gefteigert , is, zoo veel ik weet , by alle Naden met gecnen ande-

ren naam bekent, dan Ambra, cn Ambar, gclyk het ook by onze Maleijers hict,

behalven by de Inwoonders van de Zuid-Oofter Eilanden cn Timor , dewelke het on-

waardiglyk, Tjan-taij , dat is, Vifch-drek, noemen: De gemeene manier volgende

zullen wy het verdeelen in 3 foortcn , te weeten, grauwe of Ambar grys , witte, en

fwartc , onder malkander veel verfchillende in fubftantie en kragten : Van de cerltc

foort Zal dit Hooftdeel fpreeken , welke men eigentlyk Ambra. cn Ambra Gryfea , naar Haare le-

, . n . ... . namiaq en

haare grauwe koleur noemt. By zomnugen wegens haare voorrrerlykheid en duurte, hoidaSj,-

Ambra Chryfea , dat is , gulden Ambar : Wy verftaan daar door zoodanigen Ambar ,

die van buiten befmeert of zwartachtig is, van binnen grauw als gedroogden koedrek >

tuflehen de tanden taai en nooit verminderende, hoe lang men hem ook kauwt, ligt

van fubftantie , aan zich zelv een goeden doch flappen reuk hebbende , cn weinig naar

de Zee riekende , of eigentlyk naar XJnguis Odoratus ; doch in een warm fop gefmol-

ten, veel kragtiger van reuk; op een gloeijend blik van yfer, of, zoo andere willen,

van gout gelcgt, geheel en al verfmeltendc , zonder rook, maar op kooien geeft hy

een recht opgaanden rook van zich , doch weinig en met een dunnen ftraal.

D' oorfprong des Ambars word verfcheidentlyk opgegeeven , naar de verfcheide

oordeelen der Auteuren : De oudfte cn by deze Inlanders 1'chicr over al aangenome mee- «u#i

ning is , dat het zynen oorfprong heeft uit den Walvifch , doch niet van alle , maar
'l'ifii"'

van een byzondere foort , dewelke d' Arabiers Azel noemen : Onder anderen moet ik AkL

hier aanhaalen de kluchtige gefchicdenis van den oorfprong des Ambars uit Ferdinandus Oordeel

Lopes de Caftagneta , die in 't vierde boek van 't bedryf der Portugeezen in Ooft-In- jj™^™"

dien cap-^ï. fchryft, dat de uitgelefcnfte Ambar valt in de Maldivifche Eilanden , daar Lopes dc

zich veele groote vogels ophouden, Anacangrifpasqui genaamt, de welkeveelderhan- ^
alljBnt

de fpezeryachtige kruiden afweidende , hunnen drek uitwerpen op de klippen die aan

Zee ftaan , 't welk dan goede en oprechte Ambar is , by hun Vona Ambar , dat is , Ponam-

gulden Ambar genaamt , hoewel hy wit is , echter de duurfte van allen, om dat hy wei-
b

J'„l'2
g'''

nig en met moeite gevonden word: Deze drek, met groote korden aan de klippen han-

gende, word mettcr tyd door regen en wind afgeflagen, en met groote ftukken in Zee

vallende, dryft daar in heen en weêr, tot dat hy opgefpoelt en aan ftrand uitgewor-

pen word, zynde grauw van koleur, en hiet Coambar , dat is, Water-Ambar , om Coambar,

dat hy lang in 't water gerolt en veel van zyne deugd verboren heeft , welk dan de

tweede foorte is : De derde en llechtfte is de zwarte , genaamt Mani-Ambar , dat is ,

b

M-™;a™"

Vifch-Ambar , om dat hy van WalvifTchen en andere groote VifTchen opgeflokt en in /kAv.

der zeiver maag onverdouwlyk zynde , weder uitgefpogen is , en daarom fchier al zyn

deugd
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deugd en krachten verboren heeft ; dus verre Caflagneta :

Dit verhaal laat ik in zyn

waardije, en wil wel toeftaan, dat onder zoodaanigen vogel-drek Ambar gevonden

word) echter komt my verdagt voor, dat van Garzias Lib.l. cap. i. geen gewag van

die vogels gemaakt word , dewelke nochtans een nauwkeurig befchryver van de Ooft-

Indifchc dingen in zynen ryd geweeftis; immers hadde Franpis Tierard daar van moe-

ten weeten, de welke van 't jaar iiioi. veele jaaren in de Maldivifche Eilanden ge-

woont heeft, en van den Ambar niets anders fchryft, dan dat hy in meenigte op die

Eilanden door de Zee opgeworpen word , en dat de Eilanders van zynen oorfprong

niets anders weeten , dan dat hy uit de Zee komt.

Mimi* Caro/us Clujius fchryft in zyne aantekening op 't voornoemde HooftdecI , dat hy te

Frankfurt een zekeren Bourgonjer, Servatius Marei gefprooken heeft , dewelke veele

Marei. Landen doorreift hadde, om fpezeryen , edelgefteenten en paerlen te handelen: De-

Amh,r ze hadde hem verzekert, dat Ambar niet anders is dan eene overtollige vergaderingin

i«» de rnaage van den opregten Walvifch, daar onder hy geenzins d' Orca , Thyfeter noch

vifch: eenige groote en getande Viltenen wil verdaan hebben :
De regte Walvifch dan , heb-

bende geene tanden en een nauwe keel, flokt niets dan kleine vifchjes in, inzonder-

heid Zeekatten en Polypi ; deze blyven hem in de maage langen tyd zitten , en maa-

ken een ilymerige vergadering , die hy niet wel verdouwen kan, en eindelyk, als de

meenigte hem te laflig valt, weder uitfpouwen moet : Dat eerde uitfpouwfel is flechte

en vuile Ambar, maar het geene lange by hem blyft en wel gekookt is , wort goede

Ambar; of dit nu alle jaaren eens ofmeermaals gefchied , isonzeker, maar dit is gewis,

dat wanneer de Walvifch de maage ontledigt heeft en dan gevangen word, men geen

Ambar in hem vind: Een tyd langdaarnaheefthyby zich weinigen rauwen Ambar; maar

de befte is, die lang by hem gebleven is : Hier van komt het , dat men onder den Am-

bar zomtyds den bek van de voornoemde Zeekatten vind , dewelke men verkecrdelyk voor

Proef, vogels-bekken aanziet: Voor den beften Ambar koos hy die van binnen grauw is, en

een brokje op een heet gemaakt yferblik gelegt moet ten eenemaal fmelten tot eene

olye, en eenen lieffelyken reuk van zich geeven; dus verre Servatius Marei.

Jti/ius Scaliger Exercit.\o\. na dat hy uit de boeken der Mauritanen veele voor-

ge vm Ju- Deelden bygehaalt hadde, dat d' Ambar in Walviflchen groeit > en de Walvifch zei

v

g"t.

Ca
'

in de taal van Fez en Marocco Ambar hiete , verklaart zyn gevoelen, dat hem zulks

ganfeh onwaarfchynlyk voorkomt, dewyl hy zoo veele Walviflchen heeft zien openca

in de bocht van Biskayen , en 'er van gehoort heeft , maar van niemand verftaan , dat

in die Walviflchen het minfte Ambar ooit gevonden zy ; daarop verklaart hy zyne mee-

Daide- ninge, namentlyk: Dat d' Ambar op den grond van de zee groeit op de wyzealsFs»-

"!«l°Ld S"s
0(7 Campernoelje, en door de zeebaaren los gefpoelt zynde, dan boven komt

va» Jezce dryven ; Tot deze mecning is hy bewogen, om dat hy eenige bollen van Ambar gezien

g'°'"'
heeft, dewelke van buiten met een vliesje overtrokken waarengelyk een Fungus, ook

met gelapte fchilfferen, gelyk een oude Fungus : Op dezelfde plaats fchryft hy ook,

dat de Vollèn den Ambar vindende gretig opdokken, en daar na door den afgang we-

der van zich geeven, doch dat het zelve een vuile en verdorve Ambar is ; welk ver-

haal ons hier na zal te pafiê koomen : Dedrie bovengemelde foorten uit Caftagneta van

den vogel-drek heeft hy ook , maar met andere naamen , noemende de Eilanden Ta-

landuras (zynde miflehien bedorven uit Maldivasj en de drie foorten 'Povambar , Vu-

ambar , en Pïnambar , doch de bovenftaande naamen koomen met den Portugefchen

text beter overeen.

Onder- Radja Salomo» Speelman , verdreven Koning van Ade manduta , een geloofwaardig

Z'a-f'ee^i
mal1 en ooggetuige van dit verhaal , heeft my in opregtigheid verklaart ,

dat in zy-

mimfih nen tyd, omtrent 't jaar 1665. in zyn Land by Batoerou opgedreven is een doode
«pTimor.

-^Aalvifch , dien hy Iju-Ambar noemde , i f vademen lang , waar van het hoofd

een vadem lang was en fpits toeliep , doch het voorhoofd was rond : Op het hoofd

ftond een vinne, wel van een mans hoogte, en langs dearugge 5 vademen lang , diehy

kon-

welk de

hc[ïe is.

MecHtn-
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fconde nederleggen ï opgefneeden , vond men den buik zoo groot als écri kamer > en

fchier met enkel Ambar gevult, waar van het voorfte cn naade aan de keel witenwa- K*ri*,1/1 11 eengroatt

terachtig was, het middelfte geel en grauwachtig; het acnterdc zwart en week als teer , melr.,gie

het welk hy door den afgang uitwerpt , maar de twee eerd genoemde uitfpouwt
:
De

^jJ/ïr.

Timoreezen kenden het niet en gebruikten het voor teer aan hunne prauwen , tot dat

ze van de Makkaflaren wyfer gemaakt wierden, die het van hunne vaartuigen weder

affchrapten , hen afkogten en naar hun Land voerden : Eenige jaaren te voren waaren

meer Walviflchen op Timor geftrand, dewelke korte cn dikke tanden hadden, zom-

mige een voet lang , zommige korter , gelyk die van Leti in hiflor. animalium wor-

den gemeldt; doch of de voornoemde andere viflehen mede tanden hadden was hem

vergceten.

Het gevoelen der Tavaanen is, dat Ambra een uitwerpfcl of drek is van den groo- W*
ten Vogel Geru/ia, dewelke op den Boom Taos Singi zoude woonen, ltaande in de „„.

groote Zuid-Zee , wiens afgang daar na de Walvifch inilokt , en d' Ambar hem onver-

douwlyk vallende weder uitfpout.

Nu zal ik wat nieuws opfchaffen , miflehien te voren in de waereld niet gehoort

,

voortgebragt door eenen Hubert Hugo , voor eenige jaaren gefaghebber op het ti-

land Mauritius , dewelke aan den Ed. Heer Generaal Jeatt Maatfuyker in een brief ge-

fchreeven den i ^.'December 1 6y i. aldus fchryft.

Aangaande de verfchillen onder de geleerden nopens het Ambar-grys, waar het zei- titUmii

ve zynen oorfprong van daan zoude neemen, of wat gedierte ot wat gewas net zelve va»dm

zoude voortbrengen , zyn wel in aanmerking te neemen , maar niet daar uit valt te
ffijj^

ftellen; want ik hier door neerftig onderfoek en ondervindinge bevonden hebbe, het ban.

zelve geen fchuim ofdrek van den Walvifch noch een gedaante van bitumen oflym te wee-

zen , maar uit den wortel van een boom (wiens naam voor my zeiven onbekent is) voort Ambar.

tefpruiten, welke boom, hoe ver hy ook in 't land ftaat, zyne wortelen altyd naar de B
°™-"

Zee fchiet , zoekende de warmte der zeiver om zyne vetachtige gom , die al naar be-

nedenen niet naar boven fchiet, door de warmte der zee quijt te worden, alzoo an-

derzins boven door zyne groote vettigheid zoude verbranden en verdikken , waarom

de zelve naar onderen zendt om door behulp en warmte der zee zich daar van te ont- Dit zy*

laden : De wortel dezes booms zynen vetten gom in zee fchietende , is de zelve zoo
Z'tf'b.Z,

taai, dat men hem niet ligtelyk van den wortel afkan breeken , ten zy het zoodaa-

nigen klomp word, die voor het kleine adertje van den wortel te zwaar , door de warm-

te der zee en beweging der zeiver van zelv afbreekt en alzoo in zee dryft , wor-

dende door de droom, waar die meed zyn val heeft , aan drand door zyne vette lig-

tigheit geworpen > waarom ik een geheel jaar myn werk gemaakt hebbe de drooms firsa»

kabbelingen waar te neemen , maar door gebrek van vaartuigen , daar toe bequaam , ^°"£"k
'

hebbe niets ten vollen konnen uitwerken , waarom genootzaakt ben (by 't goet ver- £^*"4"'

volg van 't nieuwe getimmerde vaartuig) mynen tyd ten meeden diend van d'E. Com-

pagnie daar in te bedeeden: Gevonden en in 't werk gedeltzynde, zoude oordeelen

,

door 't planten der zeiver boomen aan drand , of die plaatfen daar die droom zynen

aanval heeft, dat het met miflen konde, of zoude moeten, op drand geworpen zyn-

de, door de zoekers gevonden , en d' E. Compagnie rykelyk toegebragt worden ; hoe-

wel ik oordeele , dat de boomen dieper in 't land daande , vetter gom , als die aan drand

zyn, geeven, en dat daarom ook d' eene Ambar beter als d' andere gehouden word.

U. E. word door dat fcheepje \ pond toegezonden , (zynde gevonden by een foldaat

Jan Weftphalen van Straaljont , die ook, om dat zynen tyd uitgedient heeft ,
en voor->

leden jaar van 't Fort de Goede Hoop op zyn verzoek verlod, mede naar Batavia is

vertrokken , om naar 't Vaderland over te vaaren ,) nevens noch 2 dukken by my zelv ge-

vonden ; 'twelk ik hoope, dat U. E. aangenaam, en voor my een eer zal weezen.

• De foorten Ambar-noir en Succinum, worden meerder dan de andere gevonden , te

weeten kodelyker, waar van ik U. E. zoo veel, als ik hebbe konnen magtig worden

,
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toezendc; doch, myns oordeels, van kleine waardy : Maar om dat van den E. Com-

mandeur Jacob Borghorft in zynen brief verzogt word, alles wat reuk en fmaak heeft op

te zoeken , en zyn Ed, toe te zenden , hebbc niet willen daar in nalatig zyn ; dus ver-

re Hugo.

Bed™- Indien het voorgaande waar is , ben ik verwondert , dat deze boom alleen op 't Ei-

dm&try 'and Mauritius zoude ftaan, daar d' Ambar niet alleen aldaar, maar langs de geheele

V'r da

"I b
Ooftkuft van Afrika, Madagaskar en Maldivas , hierin de Zuid-Ooftere Eilanden , ja

daar 'hem op zoo veele plaatfen der gchcele waereld , als in Weft-Indien of de (tranden van Ma-
jsrw-

roj,j,gj gevonden word, en dat deze raare Ambarboom dus lange onbekent is geblee-

ven : En zoo hy in de gemelde Landen ook groeit , inzonderheit op d' Ooftkuft vmiAfri-

ka-, en Madagaskar , dat hemdefcherpfinnige Arabiers, zoo veeleeeuwen dezelve Kuft

doorfnuffelt hebbende , niet eer gekent hebben : Zoo men ook allerhande welrieken-

de Gommen, dien Ambar eenigzins gelykende en uit boomen druipende, ftraksvooir

Ambar wilde houden , zoo kan ik in 't Landfchap Amboina dergelyke boomen toonen in

mynen Amboinfchen Herbarius, in de hoofdftukken van Nanarium minimum en de Boe-

roneefche Rowayi: Van Manifa is my een zekere aarde gezonden zeer ïutuurlyk naar

Ambar riekende , maar by nader onderzoek wierd bevonden , dat dezelve aarde uitgegraa-

ven was onder den voornoemden boom , cn buiten twyffel van zyn fap doortrokken was.

Ander En hoe zal de voornoemde boom konnen beftaan met het geene my een ander per-

^7/iz'el- foon, die een tyd lang op 't Eiland Mauritius gelegen hadde, verhaalt heeft, dat d'

uewde Amtur groeit in de maage van wilde varkens; cn waarom zoude ik hem niet gelooven ?
wilde

. .

TMiynen daar hy 't zoo wel met zyn oogen gezien heeft uit den buik van de voornoemde var»
*™"'

kens uitnaaien , als Hugo aan den wortel van zynen boom hangen ; maar voorwaar, in-

dien men het gelooven wil, dat d' Ambar groeije in de buiken van zoo veele Land- en

Water-dieren , daar in men hem zomtyds en by geval vindt, zoo mogen die van Weft-

Jh mede Indien ook gelooven, dat hy in haate voflen ook groeit, waar van men leeft in de
wvafiin. pranfc |le geichiedeniflen Antillarumcap. 20. door Monl r

. Rochefort gefchreven ; aldaar

ftaat eerftelyk, dat veel goede Ambar-grys gevonden word op de Kuft van Floridat

Tabago en ander Caribefche Eilanden : Kort daar na leeft men, dat in die Landen,

daar de meefte Ambar valt, veele voflen gevonden worden , die'snagtsde wacht hou-

den op de ftranden , daar hy meeft opgeworpen word, en den zeiven vindende (taks

opdokken , doch hun onverdouwlyk voorkomende, door den afgang weder van zich

geeven , dewelke veel van zyn deugd verloren heeft, en by hun Ambar des renards ,

of Voflen-Ambar , hiet , noch tot geneesmiddelen , noch tot reukwerk dienende , er»

derhalven niet in Vrankryk gebragt word.

Onder- Dewyl dan uit de bovenftaande voorbeelden blykt, dat d' Ambar in zoo veelderlei

tttclenva» dieren gevonden word, die hem als voor hunne natuur onverdouwlyk zynde, onver-

Urn"
teert wec^er van z'cn geevcn ' zo° 's 'tganfch niet waarfchynlyk

,
dat hy in dezelve

over, ie- dieren groeije: Ik houde my dan aan de meeninge van veele geleerden , diebeweeren,

^"d'"jm- dat Ambra zoo wel als alle Bernfteen, een weeke Lym zy, uit den grond van de Zee
ter óf den zweetende > 'twelk boven koomende, door de koude en ziltigheid des Waters allcnks-
grand Van ra- • n ' ....
dezte kens hard word s deze weeke fubltantie heeft in 'teerft een fterken reuk , juift niet ftin-

kende gelyk de Franfche gefchiedenis zegt, maar gelyk alle Iymachtige zappen , aard-

olye, cn dergelyke, dewelke de dieren aanlokt als een aas, daarom flokken het de

Walvifch en andere dieren in, als mede allerhande Zeevogels zoo lang het in Zecdryft:

bande die- Word het aan ftrand opgeworpen, zoo word het ten buit aan wilde Varkens, Voflen,

en miflehien ook aan den Kayman , gelyk de Franfche gefchiedenis van den Weft-

Indifchen Krokodil getuigt. Onze Amboinfche viflehers hebben hier onder-

vindinge van , die hier omtrent in Zee ziende iets dryven , daar de vogelen

naar pikten en veele viflehen rondom fwommen, dezelve verjagende, vonden een'

zwart klompje als week pik, vol kuilen en gaten, zoo het hun fcheen door de vo-

gelen en viflehen daar in gemaakt ; dit by my gebragt zynde-, bevond ik, dathetbui-

ten-

Haehy in

zoa veeier-
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tenftc zwarte Ambar was» noch al week) maar na weinige maanden zoo hard alsan-

der pik; doch als men her handelde en in de handen warm maakte, zoo wierd het

weder wat week. In des zelvs midden lag verborgen een ftukje goeden Ambar-grys om-

trent 'r once zwaar: Zoo hebben my d' Inwoondcrs van deZuid-OofterEilanden bcrigt ,

dat de meefte bevonden word aldus met eene zwarte en weeke fubftantie omgceven

te zyn, dewelke noch verfch zynde, vry vuil riekt, miflehien om dat hy eerft van den

Walvifch komt ; maar op kooien riekt hy natuurlyk als Bitumen of Aerd-olye. In 't jaar

168Z. is een zulk zwart ftuk, ruim een. vadem breed, met den Ooften wind op den £«<*<-
der onder*

ftrand van Loehoe gel'meten , daar het door de hitte der zonne gefmolten lag met zand vxh

en ander vuiligheid vermengt 5 hier uit hebben de Chineezcn en zommige Inlan-

ders eenige ftukjes en brokjes gepeutert en goeden buit daar van gemaakt : De zwarte

en weeke fubftantie als teer, dewyl ze ganfeh vuil en met zand vermengt was, heeft

men alhier op eene flegre wyze gediftilleert ; en daar uit gchaalt een bruine olye > fterk

van reuk t'eenemaal als Petroleum, echter altyd iets van den zeereuk behoudende,

gelyk men in den Unguis edtratus bemerkt: Waar uit ik wederom befluite , datd'Am- Enté" !

bar eene lvmachtige fubftantie zy , en zoo is 't ook een vaft bewys , dat d' Ambar Schyvr,

niet in den Walvifch kan groeijen, om dat men zulke groote ftukken daar van vind,

dat men ze by kleine Eilanden vergelykt, dewelke nimmermeer uit de nauwe keel van

een Walvifch konnen koomen ; zie onder anderen Linfchoten Cap. . . van een ftuk
jjjj*

by de Kaap Comoryn gevonden, het welke 30 Centcners woeg: Maar voor Ambar uit nmfi-

den Walvifch houd men, als 'er in den Ambar, zoo zwarte als grauwe, de bekken
"

van de Zeekatten , kleine fchulpjes en beentjes gevonden worden > die nergens anders

dan in zyn maage daar onder konnen koomen ; hoewel ik nu vaftftellc, dat Ambar een

Bitumen, oflymzy, zoo wil ik nochtans niet voor onmogelyk houden, dat het zelve

Bitumen door eenigen wortel van groote boomen aangetrokken , en in een hars , den Am-

bar eenigzins gelykende , verandert worden , zoo nochtans dat 'er altyd een merke-

lyk onderfcheid zy tuflehen den waaren Ambar en zulken hars , gelyk het zeker is

dat een en de zelve lymachtige vettigheid der aarde in Pruiflèn , wanneer ze in de zee

komt, Bernfleen word , maar door de dennen en pynboomen opgetrokken zynde , een „„ vm

weinig verandert en tot hars word : Op deze manier kan men het voornoemde verhaal ^"„fff'

van den Ambarboom op Mauritius waarfchynlyk maaken ; te meer dewyl dezelve Htigo m>"-

fchryft, dat op Mauritius meer andere lymachtige foorten, als zwarte Ambar en Suc-

cinnm of Bernftecn , vallen , als hy maar niet eenig hars , van de boomen afgevallen

en in zee-water verhardt, voor Bcrnftccn aangezien heeft, gelyk men in deze Oofter-

lche Eilanden veelderlei hars, 't welk men T>ammar noemt , op den ftrand vind , dat men

voor Bernftcen zoude houden.

Om nu de manier te befchryven , hoe men den rechten Ambar-grys verkiefen en be-
J^'™*

proeven zal , zoo komt het voor eerft op het gefigt en de koleur aan : Wel is waar 't knmnm

geene Rocbefort in zyne Franfche gefchiedenis fchiyft, dat de oorfpronkelyke Ambar-
l
^["

ve"

ftukken bolachtig moeten zyn , niet volkomen rond , maar uit den ronden bultig of

gedrukt , van buiten vuil , befmeert , zomtyds zwartachtig , zomtyds uit den rollen

en grauwen gemengt, even als of ze meteen vlies omgeeveh waaren , niet ongelyk de

Tubera , by de Italiaanen Tartufoli , by de Franfchen Truffles genaamt; het welk vee- Zfi*

len heeft doen gelooven, dat Ambar een Tuber of Fungus marinus was; van binnen, W».
zegt de zelve Auteur , moet hy grauw zyn , droog en ligt , of eigentlyk , als of 'er

afch met wafch gemengt was, zoo nochtans dat men d' afch en het wafch ieder.in't by-

zonder onderfcheidcn kan : Doch mynes oordeels gaan deze kentekenen niet al te

vaft, want d'Inlanders pleegen den Ambartevervalfchenmetwafch, droogeaarde, en JljfST
een weinig Hechte Ambar , geevende de bollen de zelve figuur en koleur van bui-

ten , als de rechte Ambar heeft : Om dan den nagebootften beter te kennen moet men Dm
uit de-ervaarentheid weeten, hoe veel een bol rechten Ambar weegen moet, van die^J"'^

grootte als ons eene voorkomt , want de gemaakte altyd merkelyk zwaarder is dan de op-

K k 2 rech- Zgt'.
1"
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rechte, aan de buitenfte kotert is niet veel gelegen, want dewyl ohze Oofterfche Am-

bar gemeenlyk met den zwarten Ambar gevonden word , den welken men aflclirappen

moet, tot dat men op het harder komt, 'c welk de rechte Amber is, zoo behoud hy

van buiten cene zwartachtige of donkergrauwe koleur , van binnen moet hy grauw zyn,

niet cenpaarig , maar met witte plekjes gemengt i D' onze vergelyken hem by droo-

sre koeftront, loopt 'er dan wat zand, fteentjes of fchulpjes onder, dat maakt d' Am-

Naie" bar niet dimmer in qualiteit , maar minder in prys :
Indien de verkoper niet toeftaat de

bollen in ftukken te laaten brceken, en gy echter gaernc weeten wilt, ofzand, fteen-

tjes en bekjes van Zeekatten daar in fteeken , zoo noem een lange heet gemaakte naai-

de, fteek dré daar in, zoo zult gy wel gewaar worden, of de naaide ecnigc hardigheid

ontmoet, daar naar gy dan den prys kont maaken , dewelke in Ambein* en Batula is van

piwm- l*-*ot t,f rrksdaalders voor een once , zynde de prys van gemeen gout
:
Veelc heb-

ben hier van' een proef willen maaken, als men met een hcete naaide ecnig olye daar

uitbrengt, maar dit gaat niet vaft , want de valfchc Ambar doet dac ook
:
Hetismet

meerder zekerheid, als men een brokje op een heet gemaakt yièr ofmes legt, hetwelk

imciten moet als wafch en t' eenemaal wegbranden of wegrooken, zonder iets na te

4aa«fn.

Den reuk kan men niet befchryven , den welken men uit ondervindingc hebben

moet, vermits d' Ambar een byzonderen reuk geeft, die niet kan uagebootft worden:

Boven hebben wy hem Zee-reuk genoemt, den welken meuten naaften by kan lecren

bennen uit den Unguis odonttus. Die van Kerittu hebben my noch een andere proef

repnef.
hoevvd 7C my onwaar voorkomt , te weeten d' Ambar aan een hoen of haan

gcgccvcn doet de zelve fterven , het welk wonder zoude zyn, daar d' Ambar aan geen

ander dier fchadelyk is : Amber in den mond genomen , zoo men zegt, kan niet ver-

minderen, of immers zoo ligt met als andere gomachtige dingen ;
doch ik hebbe*-

ze preuve al mede onzeker bevonden, want ik hebbc goeden Ambar gehad, dewel-

D«h »»- kc in > t byten kort afknapte als glas of wafch , het welk door grootc koude Jiard ge-

worden is , en tuffchen de tanden bryzcldc , dat men hem imwelgen Jamde ; weder-

om een ander ftuk goeden Ambra bryzelde wel tuffchen de tanden ,
maar men konde

Ihet hgter tot een klomp brengen, dewelke echter door lang knauwen allcnk&kcns ver-

minderde : Daarentegen de zwarte taaije Ambar in den mond genomen zal met ver-

minderen , al knauwt men eenige uuren lang; zoo dat men op deze proef met valt kan

Meerder tgaan : Wanneer d' Ambar op kooien gclegt een vilch-rcuk of een lymachtige geur,,

proeven,
ffgg^fi f zwarte Ambar, van zich geeft, of eenigzins naardien reuk trekt,

dat is qua.ide of ilechtc Ambar; wanrde Maleijers willen hebben, elat hy een aangenaa-

men bloem-reuk zal hebben , daarom zy de befte foorte -noemen Ambar Bonga, dat

is , 'Bloem-Ambar : Amber met den eenen hoek aan 't vuur gehouden, dat hy een

weinig lmelt, moet aan de vingers zoo vaft klccven, dat man hem niet afwryven kan

en de gefmoltene plek moet afchblauw belterven, welke beide de valfchc niet doet.

Kmehten Van de krachten en eigenl'chappen des Ambars zal ik my gedraagen aan de Euro-

'»ƒ'«ƒ»- tpHche boeken , alleenlyk dit zeggende, dat d' Ambar zich niet vermengt met water,

wüfe» olye of andere vogtigheid, noch zich toeftof laat maaien , doch als men hem fynfehrapt

en met eenig droogpoeijer vermengt , zoo laat hy zich met andere dingen vermengen :

H,e TM» Men kan hem ook eenigzins ontdoen in den beften geeft van wyn , over kooien warm

t'Zl" '-gemaakf. De bekendfte kracht , die men van hem weet, zyn de herfenen ofzenuwen

ie verfterken , de levensgceften te verquikken , en inzonderheit , 'r welk hem ook.zoo

duur maakt, de mannelykc krachten te .vermeerderen , een konft die inzonderheit in

£.,rMr Indiën groot geacht word , voorts om retikballen daar van te maaken en welriekende

'"„t'"'" <P,ttmwlters, dewelke men zoo wel bloot als op de huid draagt, als ook in eenig

** hol of doorbrooken goudwerk fluit om daar aan tcrieken: Hiertockanmendenenkel-

den Ambar niet gebruiken, maar men moet het meeftendeel van zwarten Ambar daar on-

der doen, dewelke hem het harde beftaan {emfiftens) geeft, als ook Benjam, Mufcus

en



RARITEIT-KAMER. III Boek. i6t

en Utiguis ederatm > alles niet het befte tofewatcr gewaflehen > en dan met Strrax li-

quida of Rafmalla tot een klomp gebragt.

Aangaande de plaatfen daar d' Ambt» valt, zyn door de gehcele waereld vcffpreidc : Oit'ff

Dc Hiltory van AnthiU ; verdeilt hem ten aanzien van de plaatlén iu Wcttclyk (Oc- ubevalt,

cidental) en Ooftelyk (Oriental:) Occidental noemt by dewelke gevonden word 111 Wcfl- ™
Indien, F/orida, en de Eilanden van Caribe, den welken hy boven den anderen'™-

waardeert; maar dewyl liy door Oriëntal verftaar, die gevonden word op dc kult van

Barbaria , Marocco en Guinea > zoo heeft hy eenigzins gelyk , dewyl dc zelve mede
zwart is : Maar zoo men onder den Orieutal ook den Oo|l Judifchcn verftaat , zoo

kan zyn zeggen niet doorgaan , want dc gqheelc Ooft-kuft van Africa, ïnzondcrheif Wwdin

van Sophala tot Me linde ja tot het Roode Mcir toe , d' Eilapden Ma4a$t[cas ; Nmirttiitf l^Jfijf
en de Maldivas geeven zoo koftelyken Ambcr-grys als zyn Weft-Indien , hoewel öggn>mdt»,

zwarte ook overal gevonden word : Ik geloove i dat men tot noch toe met genoeg-

zaam opgelet heeft, namentlyk dat dc goede Arobar grys, dikwyls niet den zwarten

omgecven , gevonden word, en dcrhalven moeit men alryd den zwarten hci'chouwcn,

of die niet eenige harde klompjes van goeden Ambar in zich verborgen heeft
|
ipimcrs

wy hebben her in deze geweften dikwyls zoo bevonden : Voorts word hy gcyonden

in dc Zuid-Oofterc Eilanden , inzonderheit die omtrent Tenembtr leggen ; doch de

Eilanders zyn door onze Kooplieden zoo i'nood gemaakt , dat ze den zclvcn niccil

roet wafch vervalfchcn , 't welk men gewaar word,. als dc klompen tc geel zyn door

't handelen , en in warm water leggende ligt weck worden , 't welk dc rechte Ambar
niet doet.

Drie ftukjes van Ambar-grys , genaamt TiJJang , Loehoe , Baber , op het hcefe Pirfiht

blik getoetft , zyn aldus bevonden : Alle drie hadden geen goeden reuk, inzon- tjT"b%
derheit Loehoe rook als gebrande foute vifch , en liet vuiligheid op het Mhk na zich , dmr d"'

gelyk ook zyn zwart kleed dede : De Viffmg e« Babtr hadden beter r^uk, verrookten tfjfibdt.

geheel weg zonder iets na te laaten , gelyk ook het zwarte kleed van den 'Piffang

,

het welke noch al week bleef ; zoo dat geen Ambar op kooien of heet blik een aan-

genaamen reuk geeft , daarentegen Loehoe en zyn kleed (het welk met veel zand
vermengt nu tot een fteen geworden was) hadde rauw den beften reuk , zeer naar Un-
gtis oderstus trekkende : De Tijfang en z-yn •kiked vtfwnndeijt niqt tullbhen defandeu,
gelyk ook hei C eylonfche (tukje , maar Loehpe en fi/iber bryzclen en yergjuai : Sp.or

Ambar Ttffang verftaa ik het boven genaamde ftukje zwarten Ambar in zee gevonden :

Door Loehoe verftaa ik het voornoemde groote ftuk op den ftrand van Loehoe gevon-
den : Door Baber het geen uit de Zuid-Ooflere Eilanden komt.

In 't jaar 1693. heeft dc Koning van Tidore van zyne PjjjQcfche viaTchcrs gekee-
gen een ongemeen groot ftuk Ambra dc grys , zwaar 1 94.. pond , waar voor de É. Com- frZtp.li

pagny geboden heeft 1 1000 ryksdaalders; -het hadde dc gedaante vaneen fchildpadde,
A
zt"j„

doch de kop was daar van afgebrooken , waar over hy-eenige van zyn.ondcrdaan.cn liet Z'¥' "f-

gevangen zetten, doch heeft het niet krygen konnen. %'pLÏ
Ik moet hier by voegen het verhaal , 't welk my van den H'. D'. Andreas Cleyer , ee- f'"'

"*

_ , * . " .
1 ' ' W s < a bet aan

wezen Opperhooft in Japan mede gedeelt is in .verfchcidc brieven vaneen Anibar-vifch , bmgfd

dewelke in Japan zoude tc vinden zyn , waar van het cerfte berigt hier onder volgt, ge- ^oftd'tl.

-trokken uit zyn E. brief van den 2 8. Fcbruarius 1 f&f .

De Vilch, waar van d' Ambar de grys voortkomt, word ïn'tjapanfch genaamt Verhaal

Jlar ang kie
,

en is van gedaante een Walvifch van dc kleinfte foorte zeer gelyk > ver- Hr.Clt
fchillende met den zeiven maar in dit eenige , dat dc Walvifch (Noord-kaaper) geen ïcr-

tanden, .wel een vilchbeenigcn mond ; maar deze Vifch den mond voltanden.hebbe,

waar ouder twee groote uitltecken , gelyk aan een wilde Zwynsbccr, of Walros <&e

zien rs.

In een andere brief van 't voorgaande jaar 1 69a.. fchryft zyn E. van den Ambar-vifch j
E

'"'l'

J'

aldus: Om U. E. eindelyk ook te dienen met de kenniflè van den Amber de grys, die '''"' >'<»

v * '

... de» uk*»K k 3 dik-
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Mi D' AMBOINSCHE
dikwyls in Japan rykelyk aan verfcheide plaatfcn vak, en voornamentlyk de Liquefche

Eilanden, die onder de Japanfche regcering behooren, en dan noch op andere plaat-

fen meer, die in Japan te vinden zyn; komende uit een vifcli zeer gelykende naar den

Noord-kaaper , van gedaante en van grootte, uitgenomen dat hy verfchilt in dezen,

te weeten , dat deze voor uit zyncn mond twee uitfteekendc witte tanden nederwaarts

afdalende, en een ongekloofde ftaert heeft , die my door een Japanfche tolk , diezclv

een Walvifchvanger lange jaaren geweefl is , vereert en mcdegedeelt is ; voegende wy-

ders daar by, dat ze zekere tekens aan dezelve hebben, daar uit zykonnenoordeelen ,

wanneer die viflehen een meenigtc Amber in hunnen buik bezitten : Deze viflehen zom-

tyds vangende zyn de viflehers gehouden , zulke viflehen aan land te brengen , en al-

daar in tegenwoordigheid van eenige afgezanten, die hun Landheer daar over (lelt,

op verbeurte van 't Ieeven te openen , wanneer de grootfte maflleve ftukken voor den

Landheer daar uit worden genomen , 't overige van kleine brokken , en datnoch flym-

achtig dun is, vervalt aan de viflehers met het lichaam , daar ze traan uitkooken
: En

wat U.E. verders aangaat, de groote ftukken Ambar, die in der viflehen buik gevon-

den worden , waar van U. E. fchryft ; dat ze niet zouden konncn worden ingefwol-

gen , om dat de Walviflchen een zeer klein keelgat hebben , daar in ben ik met U.E.

van een gevoelen, dat namentlyk de ftofte van d" Ambar in'teerfte week en vloeibaar

is, en door de zee hard word, gelyk my die van Japan mede beveiligden, en dat de

viflehen, onmachtig zynde de voorgedagte ingefwolgen ftoffe te konnen uitfpouwen,

nootzaakflyk ziek worden, ende eindelyk daar van moeten fterven ofverflikken ; welke

groote ftukken, wanneer de vifch vergaan of verrot is, dan door de zeewellen worden

aan ftrand gefmeten en dusdaanig meermaals verkregen worden.

BESCHRYVING
Van het Stuk

GRAAUWEN AMBER
Dat de

Kamer van Amfterdam uit Ooft-Indiè'n heeft gekre-

gen weegende i8x ponden ; nevens eene korte

verhandeling van zynen oorfprong en kragten.

UT N HEER.
Y weet dat d' Ooft-Indifche Kamer van Amfterdam heeft verfcheide plaaten

Ë laaten fnyden en drukken van een ftuk Graauwcn Amber, 'tgeen ze gekre-

gen heeft. Ik heb 't geluk gehad van dit ftuk te zien , dat, wegens zyne

ongemeene grootte , te zeldzamer is. 't Pond houd 1 6 oneen , en de ge-

woone prys van den graauwen Amber is , van 30 tot 4.0 guldens de once, zoo dat

men 2912 oneen rekenende, dat het gewigt is van dit ftuk, zal bevinden, dac het

omtrent 1 1 64.00 guldens waardig is , en dat gevolgelyk, dezen koftelyken klomp,

voor die dien gevonden heeft, zoo hy de waardye kende, zekerlyk eenen vTy goeden

fchat is eeweeft.&
Ge-
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Gelyk nu de afbeeldzcls van dit ftuk zekerlyk wyd en zyd verfpreidt j en tegen-

woordig in handen gevallen zyn van alle naukeurige Onderzoekeren van de verbor-
gentheden der natuure , twyfelc ik niet , of zy maaken verfcheide bedenkingen over
den oorfprong

,
den aart , de hoedanigheden en eigenfchappen van deze Ambcrfoorte

,

om , ware 'c mogelyk, de voortkomft van dit (luk, en de wyze hoe het is t' zamen-
gegroeit, uit te vorfchcn.

Indien ik verzekert ware , dat iemant dezer Geleerden de moeite wilde neemen

,

om *er ons eenig beregt omtrent te geeven , en zyne gedagten wegens deze doffe te

ontvouwen , ik zou de myne zoo dra niet in 't licht brengen , noch myne twyfelin-

gen dien aangaande eerder voordellen, dan na ik zyn gevoelen Wel doorkeken haddè.
Jvlaar dewyl deze Heeren zich mogelyk niet zullen verhaaden , als met wigtiger

bezigheden belemmert, om ons hunne bedenkingen mede te deelen, en dat herj.im-
m.erware, dat 'er de nieusgierige liefhebbers langer van verdeeken bleven , zalikecrft

het ys breeken, om hen hier door aan te zetten , dat ze de wacreld met hunne bevin-
dingen en gevoelens over dit ftuk willen verryken. Ik zende U dan hier neven , myn
Heer , 'tgeen ik 'er over ontworpen hebbe, en gelyk ik weet dat gy my zyt toege-
daan , houde ik my ten vollen verzekert , dat gy wel de moeite zult willen neemen

,

om myne gedagten dien aangaande in te zien, en my vervolgens de uwe, omtrent my-
ne twyfelingen en giffingen , te ontvouwen. Maar voor dat ik ze U opgeeve ; zal 't

met onvoegzaam zyn hier de verfcheide meeningen der Schryveren , over den oorfprong
van den Grauwen Amber , voor te draagen.

Matthiohs heeft eenige Leerredenen , in zyne verklaringen over T)wfcorides , ge-
maakt; maar aangezien zy zoo overvloedig, noch zoo wydluftig niet zyn dan de re-

deneeringen van Juftm Klotius in de Philofophilche verhandelingen van Engelland

,

zal ik ze hier onder dilzwygen voorbygaan.

Ik ben zoo gelukkig niet geweed, van de laatftc dezer twee Schryvëren , wat moei-
te ik 'er om hebbe aangewendt , te konnen bekoomen ; maar volgens 't geen ik 'er van
m de Philofophifche handelingen van Engelland heb geleezen, haalt hy achttienderlei

gevoelens over den Grauwen Amber op, en onderzoekt dat voornamenrlyk , hetwelk
wil , dat dezen Grauwen Amber van 't uitwerpzel Van zekeren Vogel voortkomt , die
in 't Eiland van Madagaskar gevonden , en door d' Inwoonderen van 't Land Afchibo-
buch geheeten wordt. Odoardus Barbofa, Porrugeefch , heeft ons de befchryvinge van
dezen Vogel gedaan. Daar zyn andere Schry vers die beveiligen, dat hy zoo groot als

een Eendvogel is , hebbende een groot hoofd , en ongemeen fchoone vederen. Ik heb
dezen Afchibobuch in de Vogel befchryvingen van Aldrovandus , en mihigbei , de lede
een Engelfchman

, gezogt, doch niet gevonden , dewyl 'er van geenen vogel die dezen
naam heeft in gewaagt wordt. De zelve Jufius zegt, dat niet alleen deze llagvan vo-
gelen in 't Eiland van Madagaskar gevonden worden ; maar dat 'er ook eene groote
menigte van in de Maldivifche Eilanden zyn: Dat ze eveneens als de kraanvogels ver-

gaderen, en gewoon zyn hun verblyf rontom de hoogde rotzen , op den zeedrand,
te neemen, waar af hun uitwerpzel in 't water valt. De zelve Schry ver, na dar hy over
deze meening heeft gefproken , en zyn gevoelen geuitt, gaat tot eene andere over,
die hy meent zekerder te zyn , namelyk , dat de Grauwe Amber 't uitwerpzel van
zekeren Walvifch is, waar van hierna zal gehandelt worden.

Nademaal nu deeze klomp, ten aanzien vandewaardye, veel kodelyker dan 'tgout
is , en dat niemant tot noch toe zynen rechten oorfprong heeft konnen ontdekken

,

hebben veele perfoonen van tyd tot tyd onderzogt, waar eigentlyk zyn beginlel , van
't welke men in 't algemeen zoo onkundig was , in berude. Overzulks leezen wy in

een boek, dat het oplchrift van Mifcellanea Uaturtt Curtoforum draagt , eninDuitfch-
land in den jaare 1630 is gedrukt, dat Homüus Vollquadus eene van zyne ondervin-
dingen, onder den rytel van 300 uitgaf

;
by hem gedaan over een duk Grauwen

Amber, dat vyfhondert vierentagtig oneen en een half woeg. Dez« Amberbrok , die

111
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in den jaare 1613, te Venetien gekocht was , wierd voor een ongerheen fchoon en

verwonderlyk ftuk gehouden , alhoewel het op verre na niet quam by 't geene waar

over ik hier fchryve; nadien het, als wy boven gezegt hebben, twee duizent negen

hondert en twaalf oneen weegt.

De Schry ver van 't gemelde boek Mifcellanea Natura &e , tekent op deze onder-

vindinge van Honnias Vollquadus aan , dat Gargim van /' Orto, in zyne Hiftorie der

Drogeryen verhaalt , en na hem andere Schry vers , die hem miflehien hebben uitge-

fchreeven , dat men m zee niet alleen groote ftukken Amber , maar zelf ganl'che Ei»

landen vindt. De Schryver die deze Aanmerking in zyn boek Mifcellanea Natura

Ó-c. maakt, kryt deze beregten voor belachelyk uit , en voegt 'er by , dat indien hier in

gillingen mogen plaatshebben, deze vertellingen op 't verhaal der geener zyn gegrondt,

die over een ftuk van de zee zynde gevaaren , daar Grauwen Amber op den grond

lag , over al de geur van dezen Amber geroken hebben , waar door ze zyn bewogen ge-

worden te gelooven , en daar na te verbreiden , dat het een Eiland van Amber onder

water was , 't geen dezen reuk uitgaf. Die zelve Schryver, om zyne meening te beveiligen

,

verhaalt het geene Joannes Fabri , over het verftag van Gregorius van Bolmar ,
heeft uitge-

gceven , te weeten , dat men in dit gedeelte van de zee een ftuk Amber van i oo ponden ge-

vonden had, en 't geen Gargim ook heeft verfpreidt, dat 'erin 'rjaar i ff f, omtrent de

Kaap/6w»«7»een brok van 300 ponden gevondenen onder den naam van leemverkochtis.

Joannes Ugolifcotus verhaalt , dat 'er omtrent de Kaap Komoryn een ander ftuk van

1 joo ponden is verkocht , en Monardm fchryft , dat 'er uit het lyf van eenen Walvifch

100 ponden Amber is gehaalt. Onze Schryver, die deze aanmerkingen in zyn boek

Mifcellanea Natura maakt , voegt 'er by , dat het geene de zelve Gargim , op 't ver-

haal van anderen, heeft gefchreven , de waarheit nader bykomt; namelyk, dat men

een ftuk Grauwen Amber van een mans lengte , en een ander van 30 handpalmen

lang , en 1 8 breed had gevonden. De zelve Schryver tekent daarenboven aan , dat

Montanm, in zyn Gezantfchap naar Japan, in den jaare 16 5 9 gedaan, gewaagt dat

de Koning van Saffumen een ftuk Grauwen Amber van 130 ponden hadde, 14000

Tailien, zeker Japans geld, waerdig gefchatt.

Volgens 't verhaal der Hollanderen , fmeet men, in den jaare 1 666, na by de groe-

ne Kaap, in den Jambesftroom een ftuk Amber weg, dat 80 ponden woeg
,
cnGar-

gim bekent, na alle deze verfcheide verhaalen, dat het grootfte ftuk Amber, 't geen

hy gezien heeft , maar van 1 f ponden was.

In 't gedagte boek , Mifcellanea Natura genaamt , heb ik gevonden dat deze Am-

ber geen gom van een boom is , by toeval in zee gedropen s dat het alzoo weinig

't uitwerpzel van eenigen vogel is , noch een honigraat , maar dat het eenig flym op

den grond der zee is , dat , even eens als het Zeepik , groeit en t' zamenftolt ;
en by

deze waarneminge word aangeknoopt , dat zeker koopman van Batavia
,
GabrielNak-

ke genaamt, als een ooggetuige, verklaart hadde, dat de Inwoonders van de Zuidely-

ke Ooder Eilanden Amber met pik van den grond der zee hadden gehaalt, en dat men langs

de ftranden van 't Eiland Mauritius, die van Madagaskar, en de Zuidelyke Oofter Ei-

landen dezen Amber op 't land vond, die zeer van de varkens gezogt, en gretig in-

gedoktword. In de tweede afdeeling, van het meergemelde bock , by de 2 i"c waarne-

ming door Andries Kleijer gedaan, vind men d' afbeeldzelen van twee WalvilTchen,

van 't kleinfte ftag , in d' Eilanden van Japan gevangen , in wier buiken veel Grauwen

Amber gevonden wierd; en dit verhaal heeft aanleidinge tot het verdigtzel gegceven,

van die gelooft hebben , dat d' Amber van de flymagtige vogtigheit kan voortkoomen

,

die in de nuage van den Walvifch groeit, en die door onverteerde fpyze veroorzaakt

zynde, naderhant word uitgebraakt : of van zommige anderen , die gemeent hebben

,

dat het de drek, of 't zaad van deze WalvilTchen is. 't Gevoelen van die metjvicmna

en Serafion gemeent hebben , dat d' Amber de dieren de dood aanbrengt die 'er van

eeten, is niet een haair beter.

Alle
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Alle deze gevoelens , die ik hebbe opgehaalt , worden ia 't algemeene Woorden-

boek derFraniche taaie gevonden, door den Abt Furetiere gemaakt en uitgegeeven. Ikzal

zc hier vervolgens na malkander , tot klaarder verftand van dit ftuk., in order noch

eens voordellen.

Deze Schryver ftelt voor eerft , na anderen > dat de grauwe Amber een foort van

Gom is , die eene aangenaame geur uitwaaflemt , en zoet van zmaak is. Hy voegt 'er

by , dat deze Gom, waar van de Natuurkenners noch den aart niet ontdekt hebben,

op den zeeftrand gevonden word.

2. Dat zommige meenen, dat d' Amber de drek van zommige vogelen is, die in

't Eiland van Madagaskar , naar de uiterfte deelen van den Ooftcrfchen Archipel, te

vinden zy.

3. Dathy, naar 't gevoelen van zommige anderen , 't uitwerpzel , of't zaad van den

Walvifch is ; en Jooft Clobius zegt , in zyne hiftorie van den grauwen Amber, dat

deze koftelyke ftofte uit de ingewanden van zekeren Walvifch, Tromp geheten, voort-

komt ; vermids hy op 't hoofd een tromp met tanden heeft een voet lang en een vuift

dik , en dat d' Amber , anders Spermace genaamt , in 't hoofd van dezen Walvifch

gevonden word.

4. Dat andere willen > dat d' Amber een Zeefchuim is, ofwel ecnLeem, dieonder

uit de aarde komt, of uit de klippen, waar in hy word overgehaalt.

f. Dat 'er zyn die gelooven, dat zekere vifch, yfa/ genoemt , zeer op den grau-

wen Amber verlekkert, geduurig dezen Amber zoekt, maar dathy, zoo dra hy 'er van

gegeeten heeft, fterft ; waar na de vilfchers, die hem op 't water zien dryven, hem
opvangen, om den Amber, dien hy ingezwolgen heeft, uit zynen buik te haaien.

6. Dat andere meenen , dat de grauwe Amber van kleine honigdruppelen zich

t' zamenzet , die met den tyd , door de zonne herkookt wordende , van de rotzen

en klippen in zee vallen , daar de beweging van 't zout en der baaren de kokinge vol-

trekkende, deze druppelen de lyvigheit, waar in ze gevonden worden , byzet. Maar daar

fteekt weinig waarfchynlykheit in deze meeninge ; overmidsmen ftukken Amber van twee

hondert ponden gewigt vindt.

Deze grauwe Amber, gdyk Furetiere aantekent, is van marmerkoleur, op den grau-

wen trekkende. Dikwyls word het lichter of donkerder gevonden, met witte ftreepen

,

en zomtyds eenigzins geelachtig. Zomwylen worden 'er ook vogelfnebben , met bloe-

delooze diertjes , en andere ftoffen in gevonden , die 'er , terwyi hy noch maar een vloei-

jend Leem was, zich mede vermengt hebben. Ik heb 'er eenige ftukjes van, waar in

vyf of zes vogelbekjes , en dergelyke dingen zyn.

De befte grauwe Amber word op 't Eiland Mauritius, in Afrika , gevonden.

Gemeenlyk word deze Amber na een onweder gevonden , en de varkens, die het van

zeer verre ruiken , verzuimen niet om 'er naar toe te loopen , en het gretiglyk in te

flslEken. IzaakVigni , een Franfch reiziger, meldt, datin eene zekere landftreck degrau-

we Amber in zulk eene overtollige menigte word gevonden , dat 'er wel 1000 fche-

pen mede zou konnen bevragt worden, en dat hy zelf daar ter plaatze een ftuk kreeg,

't geen hy voor 1200 ponden fteerlings , dat 14300 Hollandfche guldens is, verkocht.

Maar gelyk men tot noch toe deze plaats niet heeft konnen ontdekken , onaangezien

men zes weeken lang van voet tot voet zonder ophouden naar de plaats dezer land-

ftreeke gezogt heeft , geloof ik vaftelyk , dat het geen 'er deze Schryver van zegt een

verdigtzel is.

Behalven alle deze gevoelens , die ik hebbe bygebragt , is noch dat overig van die

meenen, dat deze koftelyke ftoffe niet anders dan een zeeflym is, die de beftandigheit

van den grauwen Amber verkrygt , en dat hy , na door de zon gedroogt te zyn
, op

't vier word gefmolten , om 'er de wezentlyke kracht en geuren van te maaken , en

vervolgens ook onder andere droogeryen gemengt word.

By deze zoo zeer verfcheide meeningen over den oorfprong van den grauwen Am-
Ll ber,



l66 D' A M B O I N S C H E

bcr , door Furetire by een gehaalt, zal ik voegen die van Garcias dujardin ,
d' Aan-

tekeningen van Antony Colyn , en de gevoelens van den Heer N.kolaas Monard,

Geneesheer te Sivilje: Dit merkt 'er Garcias du Jardm over aan: d Amber, die de

Latynen heeten Ambarum, en d' Arabiers Ambar , is, naar ik kan giffen
,
onder de-

zen naam, met weinig, of geene verandering, bekent.

De Schryvers die over deze ftoffe hebben gefchreven, zyn ten aanzien van de tee-

ling of voortkomft des Ambers zeer verfchillende van gevoelens.

D-A^r Zommigc Hellen vaft , dat d' Amber de hom , of 't zaad van eenen Walvifch is

;

SEÜ" andere dat hy 't uitwerpzel van zeker Zeedier, en andere dat hyZeefchu.mis. Deze

gevoelens zyn , om de waarheit te zeggen , op geene reden geveftigt , vermids er

in de plaatzen, daar zich de meefte Walviffchen onthouden, gelyk ook daar de geduu-

Dn'«- rige beweginge der baaren veel fchuim verwekt, geen gryzen Amber gevonden word.

tToL Daar zyn 'er die ftellen, dat d' Amber , op gelyke wyze als t Leem, « zekere on-

l:UX deraardfche groeven of buizen van de zee voortkomt, en deze meening heeft veele

tZ'1 Schryveren toegefchenen de befte te zyn , en die 't naafte aan de waarheit quam.

Avicenna in 't tweede boek , het 63* hooftd. en Serapm m zyn boek van de

Kruiden het i <><? hooftd. zeggen dat d' Amber aan de zeerotzen ,
gelyk de Kampcr-

noeljen op de boomen waffen , groeit , en dat zomwylen de ftormen dezen Amber

met het gru.szand op de ftrand aflmyten. Dit gevoelen is van alle, d,e aan-

haalt, het waarfchynlykfte. Wanneer de wind meeft Ooft waait ,
word te Sofolan,

en op d' Eilanden van Komora , Emgora, Mazambiquen, en overal langs dezen

ftrand een groote menigte Amber gevonden , die 'er van de Maldmiche Eilanden

,

naar den Oortkant gelegen, word op gefmeten. In tegendeel wanneer de wind Welt

De Mal- waait , word d' Amber overvloedig op deze Eilanden gevonden, üfcWw^geheeten,

*J*i van een bedorven woord, want men moet ze Nakdtves noemen ,
vermids Nak, .n

*^tdeMalabarfchefPraak, «Ar, en 9*s, een EUand betekent. Overznlks moften ze

Wf"
Naledives , als of men zeide , Vier Eilanden , heeten, even gelyk wy de Eilanden

den naam van d' Anged.vifche geeven , twaalf mylen van Goa gelegen ,
alwaar den

Ooft-Indifchen handel gedreven word, aangezien deze Eilanden vyf in getal zyn ,
na-

by den ander leggende; want Ange betekent i» de taal dezer volkeren^/. Alhoewel

dit hier terzaake niet doet, heb ik 'er echter een woord in 't voorbygaan, bygele-

genheit van Malediva , van willen aanroeren.
>

D, n» Deze twee Schryvers , ter zeiver plaatzen door ons aangetrokken , voegen er by

,

Aw '*'« dat d' Amber door eenen Vifch, /fef/genaamt, wordingezwolgen, dieichielyK Kerlt,

™»
na dat hy dien heeft ingeflokt. Dat d'lnwoonders van 't Land, die hem op de baarea

zien dryven , hem met yzere haaken op ftrand trekken , en na dat ze hem ontweide

'

hebben, den Amber uit hem haaien , die van kleine waarde is , behalven d.e aan t

A,d ruggraat zit, dit met der tyd zeer uitftekend is geworden. Naar myn gevoelen
,

is

**** deze meening valfch , aangezien het ten hoogften waarachtig is, dat de dieren geen

Z£& ander aas zoeken dan dat met hunne natuur overeenkomt , en wanneer ze iets fcha-

StaT ^lyks neemen, zulks gefchied niet anders, dan na dat ze door den fchyn van eenig

*
ander, dat hun eigen, en waar mede 't fchadelyke vermengt is , bedrogen zyn , op

gelyke wyze als dc Rotten door 't eeten van Arfemcum , ofRottekruid ,
onder iets ge-

mengt dat hun fmakelyk is, gevangen worden, 'tls derhalven geenzins waarfchynlyk

,

dat de Vifch, ^/geheeten, den Amber tot zyn aas zoekt, indien t waar is, dat

hy'er, na hy dien heeft ingezwolgen , fchielyk van fterft. Daarenboven , nad,en

UAmhlr d' Amber onder die dingen behoort die 't harte verfterken, moft deze Vilcn zeer ver-

giftig zyn , indien hy ftorf , na dat hy zoo een uitftekend en krachtig geneesmiddel

lm harte, b b 1 '

had ingezwolgen. , ,

A-Jerrocs, in 't vyfde boek van zyn Coll. het f 6 hoofdft. verhaalt
,

dat er een

zeker flach van Kamfer word gevonden , 'die in de zeegroeven groeit, en daar naop

'twater dryft, waar van 't befte en uitftekendfteis, 't geen d' Arabiers noemen.
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*t Is onnodig hier veele redenén by te brengen , om te toonen i dat zulk eene mee-
^

''

ninge verre van de waarheit af , en onwaardig zulk eenen grooten Filofoofis: Voor pmfi*t

eerft om dat hy zegti dat de Kamfer in de zee groeit ; ten tweeden 5 ovcrmids hy
l'™

Am~

van deze zelve Kamfer > die koud en droog is in den derden graad , een foort van Amber

maakt, die hy echter heet en droog in den tweeden graad ftelt. Wy zullen hier eeni-

ge woorden aantrekken , die by Serafim en Avicenna gevonden worden. Serafion in

zyn Boek van de Kruiden, het 15 6 hooftft. beveiligt , dat men eene groote menigte

Amber uit het land Zinga , dat is , Sofo/a, vervoert, want Zinga of Zanga, bete-

lcent in de Periïfche en Arabifche taaie Zwart in 't Neêrlandfcb , en overmids deze

ganfche ftrand van Ethiopien door Negers of Zwarten word bewoont , heet Serafion

die Zinga. Van gelyken geeft Avicenna , in zyn tweede boek, het 63 hooftft. den

Amber den naam van Almendeli , als of men zeide van Meiinde , en dien van Sela-

chrijlicum , mogelyk van den naam van Zeilan (Cylon) een van de vermaardfte Eilanden

Van'tOoften. Lacuna in'teerfte Boek zyner verklaringen over Diofcorides , het 2o lle

hoofdft. meent dat het een ftad is , waar in hy mistaft , gemerkt het een Eiland met

veele fteden is. Daar hebt gy al wat'cr d' Arabifche Schryvers van melden ; en belan-

gende de Grieken , daar is 'er niet een , bchalven Aetius , die 'er gewag van maakt.

Vorder, zie hier wat mvn gevoelen over dit ftuk is. Gelyk naar den aart der Lan- V O
den, de aarde zomryds rood als Armenilchc Bolus is, zomtyds wiralskryt, enzom- Garria

tyds ook zwartachtig , zoo is 'took waarfchynlyk, dat 'er , of Eilanden , of Lande- ^f"
dul

ryen gevonden worden, van een Amberkoleur, of gedaante, door dien de aarde ligt, '''» <<»>-

en fponsachtig is , of, als een Kampernoelje , met kleine gaatjes. De groote menigte

,

die 'er van gevonden word , toont middagklaar dat dit waarachtig is , gemerkt men "

zelfs menigmaal ftukken zoo dik als een man , ter lengte van po, en breedte van 2 2

handpalmen gevonden heeft. Zommige hebben verzekert een Eiland ganfeh van zui-
J

*»®'

veren Amber gezien te hebben , maar alhoewel men naderhant met veel moeite naar gmfib

't zelve gezogt heeft , is 't echter nooit weder gevonden.

In 't jaar 1 fff vond men een ftuk Amber omtrent de Komorynfchc Kaap , tegen DeKanp

over de Maldivefche Eilanden, ter gewigte van drie duizent ponden; doch dewylhy J^f*
die 't had gevonden meende dat het pik, of een foort van leem was, verkocht hy het

tot eenen zeer laagen prys.

't Grootfte ftuk dat ik ooit heb gezien , woeg niet meer dan omtrent 1 f ponden , £,» p,k

maar die in Ethiopien vaaren , om te koopmanfehappen , verzekeren , dat zy 'er veel ^™

grooter hebben gezien ; want deze ganfche kuft van Ethiopien van Sofa/a af, tot aan j

Brana heeft overvloed van Amber. Hy word ook zomwylen , doch zelden, in de lan-

den van Timor en Brazil gevonden.

Ik heb ook gezien; dat 'er in 't jaar 1 f30, naar d' aantekening der Schryveren,

een groot ftuk in een haven van de Portugalfche zee, Setuial gchceten , is gevonden.

Zomtyds worden 'er Ambarftukken gevonden , waarin men iets als Vogelbekjes ziet,

en 't is gelooflyk dat 'er deze beeftjes in neftelen. Ook vind men by wylenin deze Am-

berbrokken fchelpen en fchaalen van Zeeoefters , . die 'er waarfchynlyk , wanneer d'

Amber tegens haar aandryft , in blyven zitten. Verder word die voor de befte Amber l'eriic-

gehouden, die de zuiverfte is , en 't naafte by 't wit komt, dat is, die afchgrau is ; ^f/te,

of ook wel, die dan eens witte , dan eens afchgrauwe aderen heeft , die daar by ligt bcr-

is, en waar uit, met een naaide doorgeprikt zynde , eenig olyachtig vocht druipt.

De zwarte in tegendeel word niet veel geacht , en is gevolgelyk van kleine waarde

;

en indien Strafion, in zyn Boek boven aangetrokken, de witte niet goedkeurt, zulks

is om dat hy van die fpreekt , die met plaafteraarde vervalfcht is.

Wy zullen hier een woord in 't voorbygaan aanroeren , van de tegenzegginge

tan Nanardus, die in zyne uitkippinge der Gejleenten, d' eerfte onderfcheiding , be-

weert dat d' Amber een nieuwgevonden ding is , waar van hy luttel werk maakt. Maar

een weinig vetdet , in de t' zamenmenginge van den Dtambra , als of hy niet dage

L 1 2 .
aan-

flwoer

van iy
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aan 't geen hy even te voren gezegt had , pryfl hy dit t' zamenmengzel hemelhoog,

uit inzigt, zegt hy, van den Amber, die eene uitmuntende drogery is, en waarvan

hy zich , gelyk hy verzekert , menigmaal , zoo voor de vrouwen , als hoog bejaarde

perfoonen, bedient heeft.

D' Amber word hoog geacht by de ryke en vermogende Indiaanen , die dien dik-

wyls in plaats van geneesmiddelen gebruiken , en ook in hunne gewoone fpyze doen.

De prys van den Amber word hooger , of laager naar dat de nukken groot of klein

zyn j want hoe de brokken grooter zyn , hoe d' Amber dierder is , van gelyken als

d' edele gefteenten, waar van de grootte *t onderfcheid van den prys maakt.

£Amhr Echter is 'er geen plaats, daar d' Amber meer geacht, en hooger van prys dan in

is h«l dier
c[lina is_ Want zommige Portugeezen , die 'er een weinig van in dat ryk gebragt had-

toChm. ^ verkochten het katje, eengewigt van omtrent 20 oneen, tot icjoRyksdaalders.

Nu laaten wy de Aantekeningen vwAntony Colyn volgen.

Ferdinand Lopes de Caflagiieda , die de hiftorie van Portugal heeft befchrevens

waar in hy de heldendaden der Portugeezen in 't Ooften verhaalt , verzekert , dat in

de Maldivifche Eilanden zeer uitfteekenden Amber gevonden word; maar wegens zy-

ne voortkomft, is hy ganfeh in een ander gevoelen van veele Schryveren die 'erover

gefchreven hebben. Deze Maldivifche Eilanden , zegthy, brengen veele welriekende

kruiden voort, die door zekere groote vogelen worden gegceten, by d' Eilanders A-

nacangrifpafqui genaamt. Deze vogels , die in groote menigte in de rotzen langs de zee

worden gevonden , kakken Amber , van dnederlei (lach : D'een , die wit is, blyft

vaft aan de rotzen zitten , zoo dra zy dien uitwerpen ; deze Amber word voor de

befte gehouden , en d'Inwoonders van d' Eilanden noemen hem Sonambar, dat is,

gouden Amber; deze is veel dierder dan de twee andere foorten , om dat hy wei-

nig gevonden wordt. De andere twee Amberfoorten zyn van een zwartachti-

ge afchgrauverwe , en van kleinder prys. 'Deze Schryver voegt 'er by , dat deze

Amberftukken , door 't gewelt der ftormwinden afgerukt , en in zee gefmeten zyn-

de, naderhant by verloop van tyd op ftrand worden gefmeten; en dat deze foort van

Ambzr l' Oamèer , dat is, die ganfeh van 't zeewater is doortrokken , geheeten word.

De derde Amberfoort , die zwartachtig is, word Hanfamber , als ofmen Vilchamber

zeide, genaamt; en deze Amber is dusdanig geworden , door dien hy ingeflokt , en

daar na weêr uitgefpogen is, door de Wal -of andere Viffchen, die hem niet konnen

verdouwen j deze is de flechtfre van alle, vermids hy alle zyne krachten verloren heeft.

Naukeurige Liefhebbers van dezen tyd , die in den handel zyn , en in vreemde

Landeft gcreift hebben , beveftigen, dat d' Amber niet anders dan een zekere overtol-

ligheit is , die met den tyd in de mage van eenen rechten Walvifch toeneemt. Men

moet weeten , dat de rechte Walviflchen geen tanden hebben , en gelyk ze om die re-

den de viffchen geheel inflokken , en noch ligter die week van vifch zyn , groeit daar

nootzakelyk eene flym-en lymachtige ftofTe van , die by verloop van tyd, de mage

dezer Walviflchen overlaft, zoo dat ze genootzaakt zyn , of alle jaaren , of op zeke-

re tyden haar uit te braaken. Deze ftoffe, zoo lang in de maag gehouden en bewaart,

en naderhant uitgeworpen , is 't geen men eigentlyk Amber heet, en op 't water dryfr.

Verder moet de befte Amber afchgrauverwig zyn, en wanneer men dien op een gloei-

jend mes legt, fmelt hy als oly , en geeft eene aangenaame geur van zich.

Die meer over den Amber wil weeten, behoeve flechts te leezen 't geen 'er Julius

Scaliger in 't Latyn van heeft gefchreven in zyn boek van de Scherpzinnigheden te-

gen Cardmus, de 104. verhandeling, de 10 verdeeling , daar hy 'er breed over uit-

weidt.

Men kan niet twyfelen , dat 'er niet eenen grootcn overvloet van Amber langs de kult

van Ethiopien word gevonden , gemerkt men dien heel ligtelyk , de ganfche ftrand

over, ontdekt. 2ulks word ook met het gezagh van Garcias dujardin bewezen. A-

vicenna gewaagt 'er ook in zyn Latynfch werk van , maar breeder in 't geen hy in

't Ara-



RARITEIT-KAMER. III Boek. t$
'c Arabifch heeft gefchreven. Wy willen hier de plaats inlaffen , door een heden-

daags Schryver vertaalt.

ji Ten aanzien dat zommige zeggen , dat d' Amber Zeefchuim , of de Drek van ze.

» ker gedierte is , zulks is ganfeh ongerymt. My aangaande , ik heb van een geloof-

») waardig man hooren vernaaien, dat hy in zyne jeugt ter zee gevaren hebbende, in

3, een zeker geweft was gekomen > dat aan zee lag, door die van 't land Bachach geheeten j

j, en dat hy , met zommige andere op (trand gekomen zynde , daar verfcheide (lukken of

» brokken Amber , van verfcheide koleuren , gevonden had : Dat die van dezen Amber kon

j> vinden , dien voor zich behielt , en dat hy den Inwoonderen gevraagt hebbende ,

5> waar ze van daan quam, zy hem niet anders hadden weeten te antwoorden , dan dat

5, men gemeenlyk zag, dat hy 'er nu en dan by tuffchenpozinge van tyd viel.

Men brengt te Scvilje, een van de vermaardfte kooplieden , niet alleen van Gre-

nada, maar ook uit ganfeh Spanje zekere olye te merkt, die uit Amerika komt. De-

ze olye is roodachtig, en men fchryft haar eene wonderlyke kracht tegens de gebreken

der lyfmoeder toe: Zy word oly van Liquidamhar geheeten, en heeft by kans de zel-

ve reuk als de Styraks.

Deze olye word uit een zeker vocht getrokken , dat Uit een boom vloeit, Ocofolt

geheeten , gelyk de Schryver van de Mexikaanfche hiftoric , in deze woorden , ver-

haalt : Onder de boomen die Mexica voortbrengt , is 'er een Ocofolt genaanit , die heel

groot en fchoon is > hebbende bladen als Veilt ofEiloof-, 't Vocht van dezen boom , 'tgeen

d' Inlanders Liquidambar heeten-i is heel goet voor allerlei wonden. Met de fchorllè van

den boom , waar uit het vloeit , gemengt , na die tot ftof is gemaakt , komt 'er een

zeer lieflyk en krachtig reukmengzel uit.

Na deze opmerkingen en aantekeningen laat ons nu ook eens het gevoelen van den

Heere Hikoiaas Monard, Geneesheer van Sevilje, overwcegen. Hy begint zyne waar-

nemingen van Flonda, een Landfchap van Nieuw Spanje, waar van daan wy heden-

daags den grauwen Amber krygen, dien men opgeworpen vind langs de zeeftrand,

van Kanavazal af, tot de Kaap van St. Helena : dit zegt hy 'er van.

Men vind verfcheide meeningen nopende den oorfprong van den grauwen Amber. D'/iwkf

Maar het is zeker , dat hy een foott van leem is , die uit de fpringen in het diepfte
'

der zee vloeit, en die, na dat hy in de lucht is gekomen , hard word, gelyk veele

andere dingen , die week en zagt in 't water van de zee zyn , maar daar uitgehaalt,

hard worden, als 't koraal , en de geelen Amber.

Onder de Grieken vind men alleen Simon Lethi , en Etias , die 'er gewag van maa-

ken , waar van d' eerfte beveiligt dat d' Amber , gelyk het leem , uit de bronnen voort-

komt, en dat die door de viffchen word ingezwolgen de flechtlle is.

Dit gevoelen fmyt de meeningc van hen om ver, die (lellen dat d' Amber de hom, D'Amk;

of 't zaad van den Walvifch is , om dat hy zomwylen in de maage der Walviffchen hmvm
word gevonden , die dien , voor hun eigen voedzel houdende > inflokken.

'tifa'"

1'

'tls eene waarachtige zaak , dat 'er ten mynen tyde een Walvifch omtrent de Ka-

narifche Eilanden , de Gelukkige geheeten , gevangen wierd , in wiens ingewanden

hondert ponden Amber wierd gevonden. Naderhant doodde men eene gtoote menigte

Walviffchen met hunne jongen, maar men vond 'er ganfeh geen Amber in.

Die van Florida komen , zeggen , dat in die zee veele Walviffchen zyn, maar

dat , alhoewel 'er veele met hunne jongen zyn gevangen en gedoodt, men in geen

Van beiden Amber heeft gevonden. D' Amerikanen weeten deze kleine Walvifchjes

met eene wonderlyke behendigheit te vangen op de volgende wyze.

Een dezer Amerikanen neemt een lang (lerk tou, waar in hy een ftrikknoop legt , Dewym

verder gaat hy in een bootje voor den Walvifch leggen op den (treek , dien hy met fj^'óm

zyne jongen houdt , by welk een hy gekomen zynde , fpringthy 'erop , en fmyt hem demhif-

den ftrikknoop om den fmoel. Zoo dra 't Walvifchje dien gevoelt , duikt hy met den vmgm.

Amerikaan naar den 'grond , die hem met beide armen om den hals vallhoud. Nu
LI 3 heb-

i.etmecm.
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hebbe men te letten > dat deze Amerikanen groote duikers en goede zwemmers zyn

zoo dat ze langen tyd onder water konnen blyven. Echter is de jonge Walvifch , adem

willende fcheppen , gedwongen weêr boven water te komen , wanneer d' Amerikaan

zynen flag waarneemt, en hem met de hand een gefcherpte houte wig, of paal in de

neus of tochtgaten fteekt , waar door hy adem haalt , zoo dat z 'er in blyft zitten ,

zonder dat 'er het Walvifchje zich van kan ontdoen. Daar na zyn tou fchot geviert

hebbende , klimt hy weêr in zyn floepje , en wagt 'er in tot dat de vifch , die geen

lucht meer kan fcheppen, gedikt is, om dien op 't land te trekken. Zeker eene aar-

dige , maar zeer gevaarlyke vifchvangft. Ook zyn deze Amerikanen zoo gauw en

wel afgerecht , dat een van hen eenen Kaiman , een foort van Haagdifle , of Kro-

kodil , wel van dartig voeten lang en het wreedfte van alle de zeedieren , kan afmaa-

ken.

Daar zyn 'er ook die beweeren, dat de grauwen Amber van eene zekere welrieken-

ke vrucht komt , die dicht aan de zeeftrand groeit, en in de maanden van April of May

ryp word , en die , wanneer zy is afgevallen , van de Walviflchen word ingeilokt.

Gelyk of de vrucht , die tot voedzel ftrekt , iets anders dan vleefch cn bloed kon voort-

brengen.

Alhoewel 'er in 't eerde hooftdeel van 't boek van Garcias du "Jardin , verfcheide

dingen worden opgehaalt , wegens den oorfprong en de befchryvinge van den grau-

wen Amber , zullen wy echter , tot voldoeninge van den nieuwsgierigen Lezer hier

eenige byzondere gevoelens noch dien aangaande bybrengen > om vervolgens den knoop

van 't befluit te leggen.

Serapion Daar zyn 'er zommige, als Serapion , die ftellen , dat de grauwen Amber op den

%nkka~ grond van de zee , of aan de boomen , of rotzen , die 'er inftaan , voortkomt , op

de zelve wyze als een Kampernoelje , of Paddeftoel op d' aarde , en dat hy ten tyde

vanonweder, door 'tgewelt der baaren word losgerukt, en op ftrand gefmeten. Ook
Scaiiger. verzekert Scaliger , dat 'er op de Pirenecfche gebergten , en in 't land van Rouergue

welriekende Kampernoeljes gevonden worden.

Garcias 'tGevoelen van Garcias du Jardin fchynt de waarheit nader byte komen. Die Schry-
èa Jardin.

yer beweert, dat de grauwen Amber een Leem, grauwe aarde of eenige aarde van an-

dere verwe is. 't Geen niet onwaarlchynlyk voorkomt , gemerkt men heele groote

Een fint (lukken Amber vindt, 't Is noch geen hondert jaaren geleden , dat 'er tuflehen Ba-

v7»7co j°nne en Lappreton een brok van 100 ponden gewigt wierd gevonden. De zee worp
ponden te ook een (luk van 3 f ponden op de naburige kuft van Buch , en naderhant een ander

gevonden, van elf ponden en een halfop de ftrand van Marenzyn op.

Gevoelen Eduard Barbojfa zegt in zyn boek van de Indien , dat d' Inwoonders van de Pa-

ra» Edu- landuurfche Eilanden , in de Indifche zee , het daar voor houden , dat d' Amber het
ard bar- . j
boffii. uitwerpzel van zekere groote vogelen is, die 's nachts op de rotzen na by de zee ko-

men zitten. Dat de drek dezer vogelen door de lucht en de zon gezuivert word , en

dat de zee by een onweêr het weder opwerpt s daar by voegende , dat het niet zwaar-

der te begrypen valt, dat een Vogel den Amber kakt, dan dat een ander Dier mufkus

en civet voortbrengt.
.

Gevoelen Simsn Lethi beweert , dat d' Amber uit zekere Ipringen of bronnen van een grauw

moiiLc- welriekend leem komt , 't zy dat ze in zee , of by de zee zyn. Hy pryft zeer den

roodachtigen en grauwen Amber , die op Ceilon in Indien word gevonden, vangelyken

als dien men in eene zekere zeeftad vind Sycheon genaamt; en hy meent dat de zwar-

te de flechtfte van allen is. Dit gevoelen hebben Falopius, onze Schryver, Agrikola>

Garcias en zommige anderen gevolgt.

Gevoelen Erafmas Stélla zegt, in zyne Befchryvinge van Pruiflèn, dat men door ondervin-

mus Stel- dinge weet , dat d' Amber uit het flyk van zekere gebergten vloeit , door de kracht der

k
- zonne uitgebroeit ; dat het op 't gewas , aan den voet dezer bergen vallende , hard word

,

en dat wanneer de zee hoog word , zy het wegfleept , en naderhant weêr op de na-

buri-
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buurige ftranden opwerpt. Deze Schryver doet 'er by > dat hy den Amber heeft zien van

d' aarde opneemen zoo week als wafch , die , na dat hy in zeewater was geweekt,

hard wierd.

Ten aanzien van de hardigheit of vaftigheit van den grauwen Amber, die kan de Reden,
x v-u aai» D

, , , , i j £• . •waarom

zee hem geeven , om dat hy door de kracht der baaren, waar in hy dryrt, gezouten d < Amb„^

en t' zamen getrokken word. Of ook kan deze grauwen Amber in de lucht hard wor-

den als 't koraal , waar van men zegt , dat het, in mari herba, fi in a'èrem transfera- zy»de

,

.... i-j- j >,. • J bard word

tur , in lapidisfirmitatemfolidatur ; dat is , in de zee een kruid is , maar indien men t in de gtvmd,„.

lucht brengt , zoo hard als fteen word. Eveneens als de Afphaltitefche leem , die op

ftrand gefmeten, vapore terra: & vi folU inare/cil , ita utfecuribas diffindatur , dat is,

zoo hard door de dampen der aarde word , dat men ze met bylen moet breeken. Ge-

lyk ook als de Piflasphaltus van Dioskorides, die in de ftroomen dryft, en door den

wind op de Kaai gefmeten , zoo hard als geelen Amber word, dien men een rosachti-

ge leem houd te zyn , tegens de dwalende meening der Ouden , die gemeent hebben

dat hy een fap , of vocht was , dat uit de boomen komt , die dicht by de zee ftaan

daar hy valt.

De Schryver van den oprechten Koopman, of algemeene verhandeling derTiroogeryen,

zegt in het tweede deel van zyn boek, het XXVI. Hooftdecl, dat de grauwe Ambet

niet anders is dan een t' zamenpakking van honigraten , die van de rotzen in zee val-

len , of die door de golven worden afgefpoelt , 't zy door de kracht van den wind

,

bf anderzins Hy voegt 'er by , dat deze wafchraten vol honig , in zee dryvende
,

't zy

door d' eigenfehap van 't zeewater , of door de kracht der zonneftraalen , weekendrif.

tig op 't water worden gemaakt.

Deze Schryver, om zyn voorftel te beveiligen , zegt, datdeHeer Morkonys, alge-

meen Luytenant van Lion, op de 7i.bladzyde van zyne Reizen, verzekert, dat hy

... Engelland gehoort heeft, dat de grauwe Amber de wafch en honig is, diedeByén

tegen de groote rotzen , die op den oever van d' Indifche zee ftaan , teelen
,
en dat

deze honigraten, door de zon gerooft, los worden en in zee vallen , die door haare

beweeginge haar verder tot Amber maakt. Hy voegt'er by , dat men midden in een

groot ftuk Amber, 't geen noch tot zyne volkomenheit niet was geraakt, na dat het

gebroken was , beide de raat van wafch en honig gevonden had. En om dit gevoelen

noch meer kracht by te zetten , verzekert hy , dat 'er , als men den grauwen Amber

met geeft van wyn op wynfteen doet fmelten, eindclyk eene ftoffe als honig overblyft.

Renanus Francishis, Prediker des Konings van Vrankryk , toont in zyne Proef-

ftukken van de wonderen der nature , dat hy ganfeh niet van dit gevoelen is j want na

hy alle de meeningen heeft bygehaalt , en gezegt , dat hy noch van den Vifch Azel

komt , in wiens buik Serapion zegt , dat hy , door dien Vifch ingellokr , tot volko-

menheit geraakt ; noch van zekere boomen , waar uit een lymachtig vocht vloeit , 't

geen in zee gevallen hard word , en naderhant door de baaren op ftrand word gefme-

ten; noch van 't uitwerpfel des Walvifchs, dat, verre van in zulk eene zelfftandigheit

te veranderen , die zoo Iieflyk van geur is, naar 't zeggen van hen die op de kuften

verkeeren , daar de WalvhTchen zich onthouden , en die hen vangen , eene onverdraag-

lyke ftank van zich geeft ; noch van d' ontlafting zommiger vogelen , die op de top-

pen van de klippen en rotzen keven s bekent hy onbewimpelt dat men niet weet wac

het is , en dat niemant noch d' oorzaak van zulk eene koftelyke ftoffe ontdekt heeft.

Hy fchynt echter te hellen naar 't gevoelen, dat het een Leem is, die, door onder-

aardfche buizen op den grond der zee gevoert, hard word, en, op verfcheide wyzen

,

tot zyne volkomenheit geraakt: Welk gevoelen veel bewyflyker dan datjan den Schry-

ver der algemeene verhandeling van de- Droogeryen is , die meent dat d' Amber wafch-

en honigraten t' zamen zy. Want behalven dat d' Amber op plaatzen valt, daargeene

byekorven zyn; en dat zulk eene groote overvloet dezer dierbare ftoffe, van 't wafch

en den honig niet kan voortkomen, die van eenige rotzen in zee vallen, zulks blykc

111
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te meer > om dat d' Inwoonders der-Maldivifche Eilanden , daar d' Amber in menigte

aanfpoelt, noit hebben konnen bemerken waarvan hy voortkomt, noch iemant anders

van die langs de kuiten woonen , daar deze grauwe Amber gevonden word , 't geen

men zekerlyk op d'eene, of d' andere wyze zou ontdekt hebben, zoo hy van honig-

raten zynen oorfpronk had. En uit dien inzigt antwoorden de Maldivifche Eilanders,

naar Pirards verhaal in zyne Reizen , aan die hen naar d' oorzaak van den grauwen

Amber vraagden , dat ze niet wiften waar deze koftelyke ftoffe van daanquam; dat ze
wel wiften dat hy zynen oorfprong in zee had , maar of het op den grond, of boven

op 't water , of op eenige rotzen , of ergens elders was, dat niemant hun met zeker-

heit daar omtrent had konnen beregten.

Na de verfcheide gevoelens der Schryveren te hebben opgehaalt, over den oorfprong

en den aart van den grauwen Amber , is my overig ook myne gillingen voor te draa-

gen , 'tgeen ik zal doen alleenlyk om een onzer geleerden op te wekken , op dat ze hun-

ne gedachten den naukeurige onderzoekeren mededeelen , omtrent het geen zy 'er van
ontdekt hebben.

Om dit tweevoudig oogwit te bereiken, acht ik het nodig te zyn , datmendeform

of gedaante van de klompen Amber wel aanmerke > die ons van tyd tot tyd worden
overgebragt, om te weeten , of het een afgevallen drop is, en dit word men indien

van 't Ooft-Indifch huis gewaar.

Indien 'er, die 't gezien hebben, wel op hebben gelet, zullen ze zekerlyk zyn ge-

waar geworden , 't geen ook in onze twee printverbeeldingen boven is te zien , dat

dit Amberltuk de gedaante van eenen grooten droppel heeft. Dat het met de zyde A
getekent , ergens aan vaft fchynt te hebben gezeten , gelyk men ligtelyk kan bel'peuren

uit d' indrukzelen , die 'er heel zigtbaar in zyn ; en dat het aan d' andere zyde een

weinig (pits is, 't geen aanwyft, dat men 't voor een kegeldrop moet houden, brengt

my dit ook in 't gevoelen van die meenen , dat het niet anders dan een Leem kan

zyn , onder uit de aarde of rotzen voortgekoomen.

D' eerftc reden die my overhaalt te gelooven , dat de grauwen Amber van Leem voort-

komt , is dat naar 't gevoelen van alle hedendaagfche Filozofen de geur van de zwa-
vel voortkomt , zoo dat , na 'er meer of min van deze ftoffe in de lichamen is , de

reuk in dezelve ook Merker, of flauwer is.

Dit vaftgeftelt, ga ik tot eene tweede reden over, namelyk dat de zwavel een lbort

van aardfeh vet, of een olyachtig vocht zynde , zy zich meer met het Leem , dan met

eenige andere ftoffe vind vermengt. Nu gelyk dit Leem in 't middelpunt van de aarde

van een geduurig vier word geblaakt , waar door het vloeibaar word en aan 't koken

komt, loopt het door d' aderen van deze zelve aarde , en verfpreid zich, even eens

als het bloed in d' aderen van 't lichaam , door verfcheide buizen , of groe-

ven, die meeft onder holle gebergten uitloopende, van tyd tot tyd door hen worden

uitgebraakt. De Leemftroomen , die uit den berg Gibel en Vefuvitts zyn ontftaan

,

zyn onwederfpreekelyke bewyzen van myn zeggen , en men heeft toen aangemerkt

,

dat naar mate deze kokende vloeden van hunnen oorfprong afweken , zy door de kou-

de van de lucht verdikten ; zoo dat eindelyk hun vocht , zoo hard als fteen werd ge-

ftolt , en zy ophielden te loopen.

Myn derde aanmerking is, dat zommige dezer groeven in't binnenfte der klippen

konnende eindigen, gelyk ik niet twyfele of zy (trekken zich zoo verre uit , en dat

'er onder deze klippen holligheden van zout water zynde , die Kirchertts , Hydraphi-

laci , noemt , de brandende ftoffe die geduuriglyk in 't binnenfte dezer klippen vloeit , dit

water, dat niet zuiver, maar olyachtig, en, by gevolg, vol zwavel is, verdikt. On-

dertuflehen dewyl het tot geen Leem kan ftollen , wegens 'tzoutdat 'erin is vermengt,

neemt het eene andere wezendheit aan , waar uit de grauwen Amber voortkomt, die

dooreenegeduurige kokinge, gelyk ons de Scheikonft beveiligt , dezen aangenamen geur

bekomt , waar door hy zoo. hoog geacht word.

Men
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Men kan hief eene tegenwerping maaken , namelyk , dat zoo 'er in den grauwen Am-

ber zout ware, men zulks door den fmaak zou gewaar worden, daar men het tegen-

deel bevindt, nadien hy, gelyk wy boven gezegt hebben , heel zoet van fmaak is. Ik

antwoordc daar op met de fcheikundige Filozofen , dat de zouten; doof eenc lange

kokinge . bitterder worden , en dat ze eindelyk alle hunne bitterheden verliezende,

zoet worden.

Alles wat ik hebbe voorgeftelt dus beveiligt zyr.de, onderftelle ik, dat 'er in deze

klippen kleine openingen, of tochtgaatjes zyn , waar door 't vuur lucht fchept. Wan-

neer nu dit middelpuntig vuur ontdoken word, brengt het de Leem aan 't koken , die

door de kracht en fchnkkelyke hitte van het zelve door deze openingen vloeit, en ge-

lyk ze eene dikke en zwaare ftoffe is , ftolt ze ftraks, zoo dra zy in de koelte van de

lucht komt, en word, gelyk alle andere vochten, tot een kegeldrop > diedoorde kou-

de van de lucht geftremt zyndc, met veele fpleeten, door 't fchynzel van eenegroo-

te hitte, openbarft, gelyk zulks in 'c ftuk, dat hier vertoont word , te zien is.

'tls buiten tcgenfpraak , dat de hitte de lichaamen doet fplyten. Men hebbe maar

het aardryk in den zomer , wanneer 'er eene lange droogte is , te befchouwen , om
van deze waarheid overtuigt te worden. Men ziet als dan , dat de deelen , door de groo-

te hitte, en gebrek van vochtigheit, ingetrokken zynde, het vol reeten en fpleeten is.

Dit zelve word ook op zommige lichaamen door eene groote koude veroorzaakt , te

weeten , wanneer de vochtigheit die 'er in is , bevriell: , gelyk hier de proeve van is

genomen > door de vermaarde hooge Schoole van Florenfen , omtrent kriftjlync , en

andere metale vaten van verfcheiden flach. Deze vaten met water gevult, enzoodaanig

befloten zynde dat 'er geene uitwaailèming van kon gefchieden , fprongen aan Hukken

,

zoo dra als 't water bevroren was. Zoo dat, wanneer men in 't ftuk, waar over deze

verhandeling valt, gelyk ook in de Print, die 'er naar gemaakt is,' verfcheidc fpleeten

vindt , men hier uit zou konnen befluiten , dat het vol vocht, en zyne oppervlakte

hard was, zoo dat, deze vochtigheit door de koude geftolt zynde, hier uit deze fplee-

ten zouden konnen ontdaan zyn.

Doch gelyk ik niet oordeele, dat dezeklomp een korft, of harde fchaal kan hebben

,

en dat ik zelf overtuigt ben , dat hy 'er ganfeh geen heeft , kan ik dit gevoelen niet om-

helzen.

Ik zal hier by myne Aanmerkingen, 't gevoelen van den Paracelfus van onzen tyd,

ik meen Tieter Jan Fabri, voegen ; dit zegt hy van dezen Amber in zynen Tanchi-

nitust 'n ivdo Boek, het 4p
ftc Hooftdeel:

De grauwen Amber is eene dikke .en grove ftoffe , die van 't zeewater voortkomt,

cn , als de Kampernoeljcn , in de klippen van de vette , vochtige , en leemachtige

ftoffe van 't water groeit, dat in de fteenenen rotzen van de klippen zuigt ; in welkers

gaatjes 't water kookt , en gift , waar van de fynfte deeltjes vervliegen.

Men moet weeten , voegt 'er deze Schryver by , dat d' aarde , door het middelpun-

tige vuur , in haar beüoten , overal dampen opwerpt , zelf in den grond van de zee

,

daar de groffte ftoffe wellende 't zout, gelyk ook de fteenen der klippen maakt, die

midden in zee worden gevonden : En van de dikfte ftoffe , die uit de gaatjes van deze

fteenenkomt, word d' Amber gemaakt, die, naar de hoedanigheit des zwavels, grauw

,

of zwart is, welke zwavel met het zeewater vermengt , een zeer goeden reuk geeft.

Men kan derhalven zeggen , dat de grauwen Amber een gom , of dikke ftoffe van

't zeewater is, die, als'twafch, by 't vuur fmelt , en door de koude verftyft.

Naar 't gevoelen van dezen zeiven Schryver , word de grauwen Amber ook in 't

zand voortgebragt , overmids 'er het flymachtige zeewater, dat 'er inloopt , ook door

de hitte der zonne , in kan verdikken : Hy voegt 'er by , dat nooiteenig Zeeman op 't wa-

ter dezen Amber heeft zien dryven , waar van 'er driederlei foorten zyn ; de eene grauw

,

d' ander aardverwig , en de derde zwart , maar dat de grauwen Amber de befte van al-

len is, zoo ten aanzien van zynen reuk , als dat hy een uitnemend hartfterkend mid-

M m del
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del is , die alle de levendige gceftcn vervrolykt , en die zelf een balfcmkracht

heeft.

Wy beuuiten onze Aanmerkingen , met te Zeggen , dat 'er van alle de verfcheidc

gevoel ens die ik hebbe bygebragt , geen bewyslyker is i dan 't geene ftelt dat hy een foort

van Leem is, of dat hy 'er van voortkomt j gemerkt gelyk ik ftraks bewezen heb,

de bronnen of fpringen van dezelve op den grond der zee, in de holen van branden-

den Leem , die 'er , zoo wel als onder de bergen , in voorkomen , te vinden zyn. Nu
dat 'er onderaardfeh vuur op den grond van deze groote diepten is , is ligtelyk af te

necmen uit de nieuwe Eilanden, die men van tyd tot tyd van Pnumfteen ziet voortko-

men, 't geen niet anders dan eene opwerping, of uitdamping van vuur kan zyn.

Ik kon my veel breedcr over deze ftoffe uitbreiden, maar gelyk ik door geen ande-

re beweegreden de penne in de hand heb genomen , dan om zommigen onzer Ge-

leerden gaande te maaken , op dat ze ons hunne ondervindingen over dit ftuk , van

den aart en oorfprong des Ambers mededeelden , vind ik ongeraden my inmyne be-

fpiegehngen hier over breeder uit te laaten. Ik onderwerp ze , Myn Heer , aan uw

oordeel , u biddende te willen gelooven dat ik altyd bereid zal zyn de .reden te vol-

gen , en veel achtinge te toonen voor 't oordeel van een perfoon als gy zyt , die on-

eindig meer licht dan ik bezit.

Ik blyve

,

MYN HEER,
U. Ed. ganfeh verpligte dienaar

,

N. N.

De

en wat die

XXXVI. HOOFTDEEL.

Ambra niera : Ambar Itan.O

DE zwarte Ambar, in 't gemeen Ambar de Noort genaamt , uiteen bedorven

naam in het Franfch Ambar de noir , word in 't gemeen gehouden voor een

uitwerpfcl van den Walvifch, om dat men hem by 't openen van zoodaa-

nige vilfchen gemcenlyk in 't achterfte des buiks vind , doch dewyl , gelyk in

't voorgaande Hooftdeel gezegt is , de rechte Ambar dikwyls met dezen zwarten om-

geeven gevonden word , zoo moet ze de Walvifch zoo wel door den mond als door

den afgank uitwerpen ; hy mag nu door den Walvifch verandert of vermeerdert wor-

Cevoelm den, zoo kan ik geenzins gelooven, dat zoo wel de zwarte als de grauwe Ambar in

v'JvZ den Walvifch voortgeteelt worde, maar dat ze beide zyn eene lymachtige ofolyachti-

den-ul-
ge V0chtigheid uit den grond der zee voortkomende, dewelke op het water dryvende

door allerhande groote vilfchen , en miifchien in hun maage wat verandert word.

Onder den naam van zwarten Ambar word in deze Oofterfchc geweften tweedcrlcy

fubftantie verkogt merkelyk van malkander verfchillende, hoewel ze minchien een ge-

mcene natuur hebben : D' cerue is de eigentlyke zwarte Ambar , dien men in zee

vind : D' ander is het Boétonfche Steenpek of Ambar Batoe.

Nadir D' eigentlyke zwarte Ambar, die men met en zonder Ambergrys vind , is hetgee-

2~1j£ ne meelt door den Walvifch uitgeworpen word, met groote ftukken in zee dryvende,

uit den grond der zeiver voortkomende omtrent de Zuid-Ooftere Eilanden, en van daar

tot Nova Guinea en het Zuidland , daar zich ook veele Walvilfchen ophouden :
En

niet
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niet zonder reden mogte rr.cn giffen ; dat de Ambar Fonteine in die groote Zeebocht

zy, want gemeenlyk na een grooten ftorm in de Oofte Mottfon word dezelve opgewor-

pen; eerftelyk is hy week als ontlaate pikj maar word metter tyd hard, kort afbre-

kende, en grauwzwart als een doove kool , die lange onder de aarde gelegen heeft,

verfch zynde is hy vafi een vuilen vifchachtigen reuk , maar droog en op kooien ge-

legt , riekt zwaar als Bitumen (lym) of fteenkoolen , doch altyd noch iets van den Beflaaa-

zeereuk behoudende : Ik hebbe tweederley foorten daar van aangemerkt.

De eerfte naar myn gilling word door den Walvifch uitgefpogen met en zonder Am- Denrfle

bar-Grys , daarom ik ze het kleed van den zeiven noeme deze word noit ter dege ^°rt'

hard, behoud altyd wat van den vifchreukinzonderheitop kooien j ja men vind 'er, 't welk

een vuilen reuk heeft gelyk ftront, en zy verrooken beide op het hecte blik : Dat de-

ze lborte van den Walvifch komt
,

giftè ik daar uit , om dat my in 't jaar 1 67 7. een

ftukje Amber-Grys gebragt is, in gedaante naar de grootte van een TiJJang , naar 'taan.

zien goeden Ambar de Grys gelykende , doch geheel omgeeven met een zwarte kle-

verige fubftantie, dewelke metter tyd hardachtig wierd , zynde rechte zwarte Amber

ook den Ambarrcuk behoudende : Dit zwart kleed ftak vol fnebben van Zeekatten , de-

welke nootzaaklyk in den buik des Walvifchs daar onder gekoomen zyn , die zulke

weeke viffchen tot zynen voedzel inzwelgt, en miflehien de taaije flym vandic viffchen

helpt wat tot de voortteelinge of vermeerderinge van den zwarten Amber : Het was een

klomp in de grootte van een Boétonfche Kift in Zee voor Alanipa dryvende, daarvcele

viffchen en vogels rondom vergadert waaren.

De tweede foorte fchynt nooit in den Walvifch gewceft te zyn , droogt harder op D' 2 <.

en fpringt als glas, het afgebrokene blinkt mede zoo , en is vol kuiltjes, doch zon-

der de voornoemde fnebben ; op kooien nekt het als Aard-olye , zonder vifchreuk

,

en derhalven aangenaamer dan het voorige , op het heete blik langzaam verrookende.

Beide foorten vind men in redelyke menigte in deze geheele. Archifelagu-s tufichen Waar d>

Celebes en Nova Gtiinea, inzonderheit in de Papoefche tilanden , welk wel het hard- ^/Zl'ln

fte en het vuilfte van reuk is , ook dikwyls van eenig TDammar vervallcht ; want het

gebeurt zomtyds , dat de zwarte Canarij-Dammar , door de rivier in Zee gevoert en

aldaar verhardt , voor zwarten Amber verkogt word , gelyk ander, ligter, harderen

geele Dammar door 't Zeewater verhardt de gedaante van Bernfteen krygt.

Ambar Batu of Boétonfche zwarte Ambar is geenzins een vrucht der Zee , maar ^Amber

een Steenpek, Bitumen durum oïTifasphaltum, uk eenige rotzen op het Land zwee- maJ
tende, eerft week als teer, daar na fteenhard, als het in water komt blinkend zwart

als Gagates of fteenkoolen j op kooien is 't mede van den zeiven reuk ; het welk (111

't kort) de bedrieglyke Boëtonders voor zwarten Ambar willen gehouden hebben , en ook J^f^^
daar voor verkoopen , de vreemdelingen wysmaakende , dat het uit de Zee kome : geflugf.

Na veel moeite en uitvraagen heb ik ervaaren , dat het in manier als ander Bitumen Oxaer-

(Lym) uit de aarde en klippen zweete in 't gebergte van het Boétonfche Land naar des /°'
t

zelfs Zuidzyde, zomtyds zoo dun als olye uit de rotzen , zomtyds dikker als week pek i>"' 1 -

in gedaante als een hoorn of raape uit de airde, zoo week dat het fchier aan de han-

den kleeft , doch in weinige weeken word het hard : De plaats word genaamt Cota-

tea, zynde een berg gelegen tufichen de ftad Boetim enCoeketsjoetsjoe , doch niet veel

volks komt aan die plaats , om dat het aldaar fpookt ofvan ongedierte bewoont word

,

't welk echter niet zeer waarfchynlyk is; want ik heb ondervindinge , dat Hangen zich

niet gaern ophouden aan plaatzen, daar Bitumen (Lym) en namentlyk dit Boétonfche

gerookt word , daarom ik ook gezien hebbe , dat zommige Inlanders hun tuinen daar

mede berookt hebben : Uit den voornoemden berg omfpringt een rivier, waar in het

weeke Bitumen uit de klippen druipt , en het zelve met zich voert in de groote bocht

van Coeloetsjoetsjoe, daar het dan in Zee komt , en hard word zonder door'thande-

len weder week te worden; noch week zynde en in Zee dryvende zwerven de viffchen

en vogels zoo wel daar rondom als om ander Ambar , inzonderheit de Haaijen , en Tsjoe-

M m 1 kalani
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kalan, ('t welk is een klein {lach van Thyvnus.) Hierom gelooven de Boetonders of

immers maaken het andere wys , dat het een uitfpuigfel van den Walvifch zy : Andc-

l'tr-jc- rc , die wel weeten , dat het uit het Land komt , zeggen of verzieren > dat op de voor-

"hSnï- noemde plaats in 't gebergte een groote Slange woont . Bokulawa of Bonktilava ge-

"ei~T naamt, een flach van de aldergrootfte Boa , dewelke de Maleijers Ularpetola noemen ;

kJiliith- deze Slange zal den voornoemden Ambar uitfpuigen , als ze aan 't water komt om te

drinken , die daar na door de rivier in Zee gevoert word : Hoor nu hoe het met Bo-

kulawa verder afloopt, als hy zeer oud en groot geworden is, dathy de dikteen lang-

te van een Calappiis-Boom heeft , zoo kan hy wegens de zwaarte zynes lyfs niet

meer voortkoomen , blyft derhalven meeft op een plaats leggen , zich geneerende met

het geene hem naad voorkomt , door dit lange ftilliggen vergadert zoo veel vui-

ligheid en ftof op zyn lyf, dat 'er een geheele ruigte en ftruikcn op groeijen , wanneer

nu al het voedzel op is , zoo port hem de natuur fchielyk op , en maakt hem indach-

tig , dat zyn tyd uit is op het land te woonen , Bokulawa dan met een wakker voor-

neemen zich opwekkende neemt affcheid van het land , doch niet zonder fchrik van

de toehoorders, hy breekt meteen groot gedruis door boomen en ftruikcn, alles bree-

kende wat hem voorkomt, niet anders als of men een groote boom de bergen afilcep-

te, hy neemt zyn weg recht naar de zee, daar hy dan in zwemt, verandert zynde in

een langen en dunnen Walvifch, dewelke fchubben en tanden heeft, zyn oude natuur

van zwarten Ambar uit te fpuigen behoudende.

Ee»m- Die van 't Eiland Binonco in 't Zuid-Weften van Bo'éton gelegen zien dikwyls dcr-

dervtr-
ge]yke Viflchen en Slangen omtrent hun Eilanden , daar men ook den voorfchreven

'i voor- zwarten Ambar vindt : Zeker Makkaflaar , die zomtyds de waarheid fprak, verzekerde
gunde. ^ 00gcn gCZ jen te hebben, dat op het Land Makkaffar omtreMTiiratta een

zulken booms dikte hebbende en bckruide Slang van het gebergte afdaalde, en naar de

zee ging met zulken gedruis , dat de omftanders daar voor vlooden , doch of hy in

een vifch verandert zy , konde hy niet zeggen : Ik giflè dat ze door dezen Vifch ver-

Di Pri-
ftaan den langwerpigen en getanden Walvifch Tri/lis , dewelke in den Indiaanfchen

ta-Jd"wll- Oceaan zeer groot gevonden word : By mynen tyd is een zulken vifch dood komen

aandryven op het groote rif van Lacker, een van de Zuid-Ooftere Eilanden , lang over

de 30 gemeenc vademen of 1 fo voeten, niet dik maar gefchubt , en de mond vol tan-

den , van ongelykc grootte , gelyk de flangen hebben ; want de grootfte waaren een

ftaande hand of een fpan lang, vier vingeren breed, boven een weinig krom met een

ftompefpits, maffief en vuilgeel , doch binnen wit en als yvoor, doch veel harder

:

Dergclyken een ik bezitte door vereeringe van den Hr
. Qualbergen doe ter tyd Gouver-

neur in Banda ; andere zyn korter , doch wel zoo breed en boven ftomp.

Nadir Wederkecrende tot den zwarten Amber zoo vermoede ik, dat op Boëton meer zul-

Z"»"dm kc piefen moeten zyn, dewelke Bitumen (lym) moeten uitzweeten , want aan de Weftzy-

iwrt™ de van Boëton op den ftrand van Waloba , andere zeggen IVaccocco , vind men op ftrand

m't "ge- grauwzwartc fteenen , die men voor gemeene fteenen aanziet , maar als men ze nader

dll'sX"- onderzoekt , zoo bevind men dat het een klomp van Bitumen (lym) is vermengt met

ovirdm grof zand, kleine, zwarte en donkergroene ftcentjes , dewelke toetfen, alles mettcr
Zehc"'

tyd tot een fteen verhardt : De zwarte hier van aan het vuur gehouden , worden aan

dien hoek een weinig week, bryzelig, branden bezwaarlyk en rieken fterk als fteenkoo-

len; de grauwe zyn al te oud en hard , fmelten aan 't vuur niet wel, doch bryzelenen

geeven den voorfchreven reuk: Die van Boëton noemen ze Batoe Ambar , datisAmbar-

fteen, en worden by hun niet geacht noch gebruikt : Het fchynt dat deze weeke Am-

bar door den Wcften wind op Tnnahoes ftrandt , zynde de Wefthoek van Boero en

wel 40 mylen van de dwaal-Bay of den bocht van Coeloetsjoetsjoe , daar zyn dikwyls

ftukken opgedreeven van zuiver zwarten Ambar zonder vermenginge van zand, doch

zommige daar onder zoo hard en grauw, dat men ze voor zuivere fteenen aanziet.

Wordt gc- De zwarte Ambar in 't gemeen is van kleine waarde cn gebruik: D'eerfte foorte of

Wal-
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Walvifch-Ambar word meeft gebruikt om de welriekende Koraalen ofPacernofters daar bruihta

van te maaken, gelyk in 't voorgaande Hooftdeel gezegtis: De tweede foorte of Boë-

tonfche , Ambar batu , word by die van Coeloetsjoetsjoe gefmolten en in fchotels ge- Paurm-

gooten, waar uit groote koeken worden, fchoon, zwart en harder als pik, blinkende^"'

als men ze breekt , die zy dan aan de vreemde handelaars verkoopen voor het geene

zy hun konnen wys maaken : De Maleijers en Makkaflaarcn koopen het echter voor

geringen prys > dewyl ze het van noden hebben om een weinig daar van onder de Ookrmb

Dupa te mengen ; want het geeft andere zoete reukwerken de mannelyke kracht , dat
w!rl""'

is, maakt ze langduurende en krachtig, doch men moet de nette maar weeren , want

een .weinig te veel daar onder komende , bederft het geheele reukwerk : Met het verfche

berookt men de vifchlynen , netten, en fèrijen om de vnTchen aan telokken. In 't jaar

1 669. hadden die van Boero een koek van zwarten Ambar , waar mede zy de kinderpok-

ken, [die doen geweldig omging] berooktcn , om het moeijclyk jeuken en krauwen

te verdryven : De Amberfteenen deugen nergens toe als om de tuinen daar mede te

bcrooken , doch ik hebbe bevonden , dat ze onder reukwerk bequaamer zyn als het

zuivere fteenpik, dewyl ze door het aflpoelen van zee-water meer van den Ambar-reuk

verkreegen hebben : De Koning van Boéton heeft in zyne ftad op den bergeen water,

bak bereid , daar toe nemende het voorfchreve fteenpik met olye weck gemaakt in

plaats van ciment, want in 't water word het weder hard : Die van Boéton vermengen

het ook met wafch , olye en verlèheiden welriekend hers , maaken 'er grauw-

zwarte bollen van, en verkoopen ze voor Amber, voor welk bedrog men zich wach-

ten moet , want het is een flecht vuil goedje , langen tyd week cn naar Ca/appiu-olye

riekende , maar metter tyd word het fteenhard.

Ambar Gunong is een andere zwarte fubftantie , dewelke óns die van Boéton voor Ecnm-

een Ambar verkoopen, zeggende dat dezelve in 't gebergte groeije en niet dieponder Arak»
de aarde ligge omtrent de wortelen van eenige boomen : Ik zie het aan voor een refina Ëull0«g-

[hers] van een my noch onbekenden Boom , want het gelykt zeer wel het Gummi Elemi ,

doch zonder reuk; aan zommige deelen hoornverwig, aan zommige bleekgeel cn ros,

op kooien riekt het als vet , doch niet onlieflyk : Mend vind ook ftoppelen , drooge

ryskens en bladeren daar onder , eenige hoeken zien 'er uit als dik groen glas , cn

aan 't vuur gehouden brand het als ander refina [hers.] De bedriegclyke Boé'tonders,

die alle dingen op hun Land vallende een valfchen naam geeven, maaken de vreemde-

lingen wys , dat het een duur ding zy en een foorte van Amber, welken de bergen

voortbrengen : Zy gebruiken het onder welriekende zalve en onder ander reukwerk , T«i rvji

daar de gemeene T)ammar Selan bequaamer zoude zyn : De voornoemde zwarte Am-
ber-fteenen van Boero worden eigentlyk gevonden omtrent Foggileko of oud Foggi , doch *e l'vm~

by de Inlanders niet gekent en geacht. *" ucr '

XXXVII. HOOFTDEEL.
Ambra alba. Sperma Ceti. Ambar Poeti.

HEt derde gedacht van Ambar is de witte, waar onder ik geenzins verfta den Deuuiiu

witten Vogel Ambar in 't begin van 't voorgaande XXXV. Hooftdeel uit ^J£™>
Caflagneda verhaalt, dewelke zoo hyis, onder den Ambargrysmoetgere- Sperma

kent wórden ; maar dat wit fchilfferige goedje , 't welk men in 't gemeen mom.
Sperma Ceti noemt : Ons Ooft-Indifche Sperma Ceti nochtans verfchilt in gedaante,

maar niet in fubftantie van het Europifche , het welk met groote plaflèn in zee dryft , geel-

achtig of vuilwit , en in kleine fchilfferen verwaart word. Daarentegen het Ooft-Indi-

fche vind men met groote en kleine ftukjes zaamen gepakt, zommige een vuift , zom-

M m 3 mige
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U,„, mige een kop en meer groot , meed fchoonwit of een weinig naar den gcelen rrek-

hedjmig- kende, latende zich ligt fchilfferen , inzonderheir tuflchen de tanden , het isfmeerigin

fimdig.te- 't aantallen, doch de vingers geenzins befmettende of vetmaakende, zonder fmaak of
fchmm.

m£t e£n flappen zeereuk , die wat naar Ambar riekt , maar op kooien riekt het als

gelmolten ongel : De groote ftukken zyn meelt plat met kuilen en hoeken , als zy op

den ftnind geworpen worden ; van buiten met zand bekleedt ; binnen vind men zoo

wel als in den Amber de bekken van Zeekatten , ftukken van Schulpen en Oefterftukken

;

zömmige niet boven 2 vingeren dik 3 tegen 't licht gehouden zyn ze klaar en halfdoor-

fchynend gelyk witte Bernfteen > doch die vind men zelden , dergelyken een van

f pond van my naar Florengo gezonden is : Andere ftukken hebben van binnen een

zwarte ftofte als flyk, dikwyls door den geheelen klomp verfpreidt , dewelke men voor

Da zwarte modder houd : Maar ik oordeele , dat het zoo wel daar onder komt als de bek-

flt?elZ' ken van Zeekatten en Schulpen in den buik des Walvifchsj want hoewel ik eerft tot

wa hu die meeninge geneigt ben geweeft , dat Sperma Ceti een vettigheid van de Zee zy

,

en eenige gemeenfehap met des Ambars oorfprong hebbe, zoo heeft echter het zeggen

van de Inlanders my anders doen gelooven j te weeten , dat het waarfchynlyker zy

,

dat het niet alleen een uitfpouwfel van den Walvifch , maar ook iets zy in den zeiven

voortgeteelt : Dit bewyfen niet alleen de voornoemde dingen , die men daar onder

vind, maar ook de vette en fchilfferigefubftantie end' ongelachtige reuk, van alle voor-

gaande foorten des Ambars merkelyk verfchillende , en niet duifter te kennen geeven.

Redtntn de , dat het een vifchachtige fubftantie moet zyn. Onze Europeërs houden het voor
iaarvm.

^ ^ ^ natuur van den Walvifch , waar van het den naam van Sperma Ceti en

Walfchot bekomen heeft; immers dat fchilfferige goed , het welk men in de Noordzee

opfchept , kan in het Ooft-Indifche niet wel zyn , om dat het zoo veel van de natuur

des zaads van alle andere dieren verfchilt , en in groote klompen gevonden word , en

de voornoemde vreemde dingen daar onder gemengt zyn j wat het dan eindelyk zy,

moet de nadere ervaaring en 't naarftig onderzoek ons leéren.

Dcntiam. Wy noemen het in 't gemeen in 't Latyn Sperma Ceti tot onderfcheid van het Euro-

pifche fchilfferige : Ook Ambra alba , in 't Maleitfch Ambarpoeti , dewyl geen ander

witter Amber te vinden is dan dit goed : Zommige Maleijers noemen het Ican poenja

monta, dat is, 't uitfpouwfel van een vifch, welke naam eigentlyk toekomt het volgen-

de Zeefpek ; anders ook Benegadja mina , dat is , Walvifch-zaad , doch ik vertrouwe >

dat hun dit van onze Natie wys gemaakt is.

VUats. Men vind het in zommige jaarenredelyk veel inde Amboinfche Eilanden, inzonder-

heit op Beero en Manipa , na 't uitgaan van de Oofte Moujfon hier en daar op ftrand.

geworpen, daar het niet lang leggen moet, om dat het de varkens anders optrokken :

Ik hebbe gemerkt , dat het in Amboina en dc Moluccos , als mede langs de Ooftkuft

van Celebes meer gevonden word dan in de Zuid-Ooftere Eilanden.

l'trkif Men houd voor 't befte , het welk wit is of een weinig geelachtig , ligt fchilfferig

^ en zonder de voorfchreve zwarte vuiligheid; het geenefmeerig is fchilffert niet ligt, en

inzonderheit het geene de Boeroneezen fmelten en in Bamboezen verkoopen, is ver-

re zoo goed niet, als dat vetmengt is met Zeefpek ofdoor den Walvifch ofdoor men-

fchen, en derhalven van een ongelachtigen reuk.

£„ gt. Wy gebruiken het hier te Land op de zelve manier en tegen de zelve gebreeken als

c'mJ"
d' het Vaderlandfche Sperma Ceti, namenrlyk regen de pyn van 't graveel en nierenfteen

,

kmfi. tegen longe gebreken en etter fpouwen, tegen geronnen bloet in'tlyfom het zelve af

te zetten : De ervaring heeft geleert , dat het zeer ongelyk by de eene ofander menfeh

werkt , want by zommige graveelige menfehen heeft het zoo fterk afgezer , dat 'er

bloet navolgde , daarentegen by andere deed het weinig werkinge. Het is moeijelyk

in te nemen , om dat het zoo ligt in den mond ftremt , al is 't in eenige vochtigheid

gefmolten , daarom doet men beter als men een ftukje zoo groot als een hazelnoot in

'de mond knauwt en doorzwelgt, 'twelk ligt om te doen is, wyl het van geen viefen

reuk
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reuk noch fmaak is , cn daar op een dronkjc van eenig warm vocht doet , latende Hu mm
het dus in de maage fmelten

:
Anders fmelt het zeer ligt in heet water en allerlei voch- ftfyffi

tigheit , cn kout geworden komt het weder tot een Majja , maar met warme olyen rmHêatt

vermengt het zich
[ op deze manier kan men het vuile eenigzins zuiveren , wanneer^™*"'

men het in heet water (mek , waar door de meefte en groffte vuiligheid zich op den grond
zet i Doch dit gefmolte goet krygt een ander gedaante, word zoo wit niet meer, en
het ongel gelyker, daarom ik voor beter achte, dat mendeftukken bewaarer zoo als

ze uit Zee komen , al loopt daar wat zwart onder, 't welk doch geen quaaddoet, als

het maar gezuivert word van de buitenfte zand- en vuiligheit; de brakkighcit beneemt
men hem, als men het eenige malen in verfch water legt, en t' elkens weder in de zon-
ne droogt; zommige weeten het ook wit te bleekcn , alle de kleine ftukjes eerft fmelten-

de tot dunne en platte koeken , die ze daar na met zeewater in de zonne zoo lange
blecken , tot dat ze wit genoeg en weder wat fchilfferig worden, waar uit ze dan bol-

len en klompen maaken.

Op Sumatra in de bocht van Lamport valt het ook, maar als het in de Negory ge- Ecmg,

bragt word , zoo verbieden zc de jonge Vrouwen het .zelve te bekyken ofte hande- Jjfj*
len, zeggende dat ze den witten vloet daar van krygen zullen, ik geloove als ze het '"' SP«-

inneemen
, waar in ze mifTchien dit goet ongclyk doen : Zommige Chineezèn wilden

C"''

my wys maaken , dat het een Gomzy, uit oude en opgefpleteCa/WAr-Boomenzwee-
tende, het welk niet veel wederleggens behoeft, want de klompen zyn te groot, en
geen Gom fmelt als vet in 't water, noch heeft zul ken reuk. Matthiolus en andere heb-
ben genoegzaam beweezen , dat het geen J!xk As van Tliofcorides en Tlinius zy

,

waar mede ik het ook houde ; maar dat het een vettigheid of Bitumen zoude zyn

,

uit de zee of der zeiver grond zweetende, heeft (als gezegt) zyn zwaarigheid : Im-
mers uit den traanigen reuk op kooien, als ook om dat het zoo ligt in het water fmelt
en zich met olye vermengt , kan men belluiten , dat het geen Bitumen , maar een
vettigheid uit eenig Dier voortkomende, zyn moet. Als men de ftukken in een vat wil
kuipen om lange te bewaaren , op dat ze niet t'zaamen fmelten, moet men ze eerft

bewinden met droog gras , en dan inleggen in eenig zaagzel van hout : Anders kan
men ze ook bewaaren in een fteene pot en aan koele plaatzen , maar men moet ze by
geen linnen of papier leggen , het welke daar van verrott wegens de brakkighcit,
die langen tyd daar in blyft, dewelke echter haar bewaarmiddel is; want Sperma Ceti
en andere foorten van Ambar, als ze te oud en droog geworden zyn , moetmen, im-
mers alle 10 jaaren eens, een nachtje in zeewater leggen en in de zonne weder droo-
gen , waar door haare krachten vernieuwt worden. Uit de Franfche Gefchiedeniüen
van de Anthill. blykt , dat dit goet in de Weft-Indifche Zee ook valt , en aldaar Sapo mari-
nÖS genaamt word.

Nu zal ik noch eenige bèwyzen aanbrengen , waar uit mynes oordeels blyken kan , Beu»,
dat Sperma Ceti uit eenige Walviftchen haaren oorfprong hebbe.

. ™krytr
Voor eerft kan den lezer vinden in de Efhcmeridibus Uature Curioforum in 't eer- """ h"

fte Deel ad Annum 1670. Obf. 1 3 6. dat een zeker perfoon langen tyd voor een groot ge- ^Ec'rfle

heim heeft gehouden, doch eindelyk in 't licht is gekomen, namentlyk, dat hyinde
bocht van Bifcaija veele WalviiTchcn gevangen , en uit der zeiver brein het oprechte "4
Sperma Ceti hadde weeten te bereiden : Want hy nam het brein van den Vifch , deed
het m een groote pot , dewelke beneden een gaatje met een prop hadde , dit liet hy
aan ecne warme plaats een tyd lang ftaan, daar na opende hy het onderfte gaatje , en
liet de olye of traan daar uit loopen , zoo bleef het zuivere Sperma Ceti in de pof.
Die foorte vanWalvifch word aldaar genoemt het Mannetje , in 'tLatyn Orca , dewelke
veele tanden hadde , en daar onder zommige waaren , dewelke omtrent een pond woegen.
Noch ia de zelve Obferv. ftaan eenige Exempelen , dat de Engelfche in de Eilanden Bar-
mudas woonende , het Sperma Ceti gehaalt hadden niet alleen uit het brein , maar ook uit

den buik van een getanden Walvifch , den welken zy mede voor het Manneken hielden.

Vor-
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1'erderc

ondervin-

ding vu»
'tocht.

Bronwns
verhaal

van '/

Sperma
Ceti.

Dat het

uil de»

Walvtfcb

voortkomt,

word
detor onder-

vinding en

voorvallen

bekrath'

tigt.

Dezelve
lomt uit

bet hoofd.

Vit Ca-

Vorders hebben wy zedert 't Jaar 1670. dergelyke ondervindingen hier in Amboi-

na gehad , wanneer wy uit het hoofd van doode WalviiTchen , die meelt getandt waa-

ren, het brein hebben uitgehaaltj het zelve in potten of Bamboefen een tyd lang be-

waart ; na verloop van eenige maanden , doch meeft in de koude of regencyd heeft

men aan de kanten van die vaaten een zuiver wit en fchilfterig Sperma Celi gevonden

,

en als men beneden aan 't vat een gat maakte, zoo liep deolye of traan daar uit : Doch

dit flach van Sperma Ceti is altyd traaniger van fmaak en reuk dan de bovenftaande (luk-

ken en klompen , die men in zee vindt. Van dezen getanden Walvifch of Orca zie

brcedcr m myn Dierboek. De Engelfche in Bermuda hebben geleert , dat men het

Sperma Ceti verfch uit den Walvifch gehaalt met Omphacinum , dat is, verjuis, afwaf-

fchen en doorperlTen moet , om den traanigen reuk te verliezen.

Ik vinde goet hier by te voegen , een omftandig verhaal van Sperma Ceti uit Thomai

Brouun lil>. 3 . part. 1 . cap. 2 6. Wat Sperma Ceti zy , mogen de menfehen met regt twy-

felen, nadien de geleerde Hofmannus in zyn dertigjaarig werk rond uit zegt: Nefcio

quidjït, dat is, ik ken 't niet. Dies behoeven zy hen niet te verwonderen over dc vec-

lerhande gevoelens; alzoo zommige hebben gcoordeelt, dat het was Flos maris , dat

is, de vettigheid van de zee, en by veelc maar vooreenilymachtigheidopdezeedry-

vende gehouden.

Dat het't zaad van een Walvifch niet is, naar 't oordcel van de gemeene man ofte

de gewoonlyke benamingc, hebben de wysgierige altyd in twyfel getrokken ; nietlig-

telyk konnende oordeelen , dat de zaadelyke vochtigheid der dieren zoude konneilaan-

geftceken worden , of van een zwemmende aart zyn.

Dat het uit den Walvifch voortkomt , behalven het verhaal van Chtfitis en andere

geleerde onderzoekers , is in weinige jaaren ontwyfelbaar gemaakt , door een Sperma.

Cf//'-Walvifch op onze Noord-vol kfche kuil komende aandryven , waar van wy , tot na-

der onderrigtinge , niet konnen nalaten iets te vernaaien: Hy was 60 voet lang, 't hoofd

was byzonder, iets in 't breede over den mond heen hangende , tanden alleen hebben-

de in d' onderfte kinnebak , waar van dc grootfte woegen omtrent twee pond , zon-

der knersbeenen in den mond, doorgaans Walvifchbeenen genoemt; alleen twee kor-

te vinnen voor aan op den rug hebbende , dc oogen waaren klein , de roede lang en

uitfteekende : Een kleinder Walvifch van zulk een flach quam 'er twintig jaaren te vo-

ren op dc zelve kult aandryven.

De befchryving van den Walvifch, fchynt Gefnerus , Rondeletius, en Aldrovandus'm

zyn eerfte druk overgeflagen te hebben , doch aangemerkt en befchreven in de Latyn-

fche druk van Ambrofius Vareé, en onder de vreemde dieren van Clufius, en in de na-

tuurlyke hiftorie van Nurenbergms , doch noch wydlopigcr in Jonftonius.

De Matrofen (die de befte naamgevers niet zyn) hebben dit Dier Jubartas , ofte

veel eer Gibbartas genoemt ; van de zelve benaminge leeft men van een in Rondele-

tius , by de Franfchen genoemt Gabbar , van zynen ronden en bultachtigen rug.

De naam Gibbartas vinden wy ook, dat een zekere foorte van Groenlandfche Wal-

viflehen gegeven word : Maar d' onze, daar wy nu van verhaalt hebben , fcheen met

den Walvifch van die benaminge niet overeen te komen; maar veel eer metde7r«w;-

fa af Sperma Ceti-Walvifch , volgens de meeninge van onze Groenlandfche befchry-

vers in 'Purchas, die dc derde geweeft is onder de acht aanmerkenswaardige Walvif-

fchen van die kuft.

Uit het hoofd van dezen Walvifch (eenige dagen geftorven zynde en nuaan'tver-

rotten) vloeiden ftroomen van olye en Sperma Ceti > die by de viiTchers aldaar met

vlyt verzamelt en bewaart wierd ; doch in 't opbreeken van het hoofd , vond men het

Magazyn van Sperma Ceti in huiskens en ordre leggen , zoo groot als Ganze-eijeren

,

omhangen als met breede plaaten , zoo groot als een Mans-hoofd , in de gedaante

van honingraten , ganfeh wit en vol olye.

Iets dergclyks fchyat'er geweeft te zyn in den Thypter ofCapido/io van Rondeletius ,

daar
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Jaar hy fchryft : Dat een vettigheit , dunner als olye , uit de harzenen van dat dier
J^jj"

vloeit , welke daar uit zynde > is het'overfehot als de fchobben van Zardyn in een deletius

klomp uitgeperfti 't welk van hitte fmeltende wederom van koude ftyfwierd : En de-
"""***'

zen Oordeelen veele den Vifch gcweefl: te zyn , die Jonas opflokte ; hoewel hy om
de grootte van zyn mond , en de menigte in de Zee ligtelyk de Limia geweeft is.

Een zeker gedeelte van Sperma Ceti , aan de Zeekant gevonden , was zuiver > en Enige

had weinig zuivering van noden : Een groot gedeelte met ftinkende olye vermengt , Xttm'
diende wel ter deec toebereidt, en dikmaals uitgeperft te worden, om in platte koe-A-'KS5

• *'*.* 1
r>J ' • j ji vinden,

leen te brengen , en was niet alleen in t hoofd , maar ook in andere deelen gelegen ;

want uit de vleefchachtige deelen gebraden zynde, droop olye, het reuzelachtige cn

dikkere deel naar den grond zinkende : In de olye zelf was ook veel daar van begre-

pen , en na eenige jaaren kreeg men daar iets uit.

Zelden dat de Groenlandsvaarders zulk een llach van WalvifTchen te zien krygen; Deze

en derhalven is 't maar een toevallige waar , by andere niet te bekomen : 't Brandt wit Zjcihmi

en helder op als Kamfer , maar 't wil zoo in fterk water niet fmelten. Zommige brok-r o vuur.

ken van omtrent vier loot geduurig in 't water gehouden, geeven een frifle en lieflyke

reuk ; wel toebereidt en van de olye afgefcheiden , zal 't niet ligtelyk vergaan , en

de olye, die vereifcht word in de zalve van Matthiolus , konnen uitharden.

De veelheit van olye , die uit de Sperma Ceti eerft geperft wierd , was wit en klaar , J^T'Jde
gelyk de olye van Amandelen ofte Ben ; dat 'er uit gezoden wierd , was rood : Gew
Men merkte dat ze in de vaten , daar ze in bewaard wierd , groote lekkagie leed

:

Zy bevrieft ofte word haaft ftyf in de koude , en hoe verlener hoe eerder : Zy fchynt

van de olye van andere dieren te verfcheelen , en onze Zeepzieders wierden in hunne

meeninge dies aangaande grotelyks bedrogen , als zich niet willende vereenigen ofte

laten mengen onder hunne loog, maar wel onder Schilders verwe, hoewel zenauw-

lyks altoos opdroogen wil : De wollekammers gebruiken ze , en de boeren tot een

fnee, pyn in de lenden en harde gezwellen : In de Geneeskonfl: kan ze dienltigzyn»

en verftrekt tot een grond in de vermengde Olyen en Balzamen ; gediftilleert zyn-

de , geeft ze een fterke olye , nevens een doordringend water ; afgerookt zynde,

levert ze een balzem, die bequamer geperfumeert word in terpentyn met Sperma Ce-

ti overgehaalt : Had het den afgryzelyken ftank willen lyden , wy hadden dat vreemd

maakzcl des hoofds en de heuveltjes van vleefch daar omtrent doorfnuffelt, nadien de

werkluiden getuigen , dat hun het Sperma Ceti voorquam , aleer zy aan het been

quaamen; en het hoofd, dat noch bewaart word , fchynt ook zulks te bekrachtigen :

De SphinBeres dienende tot de Fiftula , had men mogen bezien , nademaal ze in

andere Walvifchachtige dieren in zoo een merkclyke ordre geftelt zyn : Als ook de

ftrot, overeenkomende met die der dolfynen en vogelftruizen , in het vreemde maakzel

en gedaante die 't heeft: Ook wat voor een fatzoen van maag dit dier heeft, (dat het

in het onderfte kakebeen maar tanden heeft) daar in de vogelftruifen [die van beiden

overvloet hebben] de maag drievoudig verdeelt word ; en nadien in dat dier, te

voren gevangen , niet dan onkruid gevonden wierd; het hert, de longen en nieren zou-

den niet vry geraakt hebben , die merkelyk van die der landdieren verfcheelen ; mitsgaders

wat voor een humeur dat 'er in de blaas was, doch voornamentlyk in de Zaadvaten

;

waar door wy hadden mogen oploffinge doen van het onderfcheid des humeurs

van deze , die den naam daar van draagt.

N a • XXXVIII.
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Larcfum
marinum

XXXVIII. HOOFTDEEL.

Lardum marinum. Zeefpek. Ikan poenja monta.

ONder de foorten van Amber wil zich indringen een ander vuil en fmee-

rig goetje > het welk wy Lardum marinum noemen , dat is , Zeefpek en Zee-

ongel , in 't Maleitfch , lcan poenja monta. Het is buiten twyiTel een rechc

uitfpouwfel van den Walvifch , word met groote en kleine klompen ge-

vonden , bleekgeel, vuil als oud endc garftig fpek , de handen fmeerig maakende,

van binnen is het ganfeh haairig en draadig, zoo dat men het qualyk van malkanderen

trekken kan, maar wel doorfnyden , van een vetten en traanigen reuk en fmaak , opkoo-

ien noch fterker en onliefelyk, gelyk traan of oud fmeer, zoo dat het een gehcelc ka-

mer met zyn vuilen reuk vervult, die ook lange duurt: In 't eerft is het witachtig of

vuilgeel , maar binnen weinige jaaren word het van buiten gryzig cn zwartachtig

,

met 'er tyd verdroogt ook het meefte vet , zoo dat by na niets dan de grove vezelen

overblyven ; op het vuur gefmolten cn door een doek gekleinft word een dik ongel

daar van.

Wmm, In 't jaar 1 66+. is het alhier eerft bekent geworden , wanneer een groot ftuk op

ZtZg'- Manipa aangedreven was, liggende in de zonne te fmelten zonder dat 'er iemant op-

vnrJai is. lette , tot dat een jager , met zyn honden daar omtrent komende en ziende , dat dc

honden daar van aaten , het zelve opnam : Omtrent dien tyd wierd ook een ftuk op

NufateUo gevonden , en dewyl het onder den gemeenen man onbekent was , maakte

men malkander wys , dat het een foorte van Amber moeite zyn , gelyk het ook rede-

Iyk duur verkocht wierde : Men bragt het op Java , daar de verkopers uitgelacht wier-

den , leerende van de Javanen en Maleijers dat het een veracht goedje en het uitfpuig-

zel van een Walvifch was : Zy wilden het egter noch wel hebben voor een geringe

prys, om dat het dienftig was voor die zich met viücheryen geneeren ; want het zel-

ve wat warm gemaakt , en de deur van de Serijen en mond van de vifchfuiken of

Robbers daar mede gefmeert of berookt , lokt de viflehen aan , het welk dan [zoo

veel my bekent is] haar eigentlyk en eenig gebruik is ; hoewel andere dit goed aan

hunne Serijen niet geerne hebben , dewelke quaade beenen hebben , want de ver-

zweeringen zullen verergeren in 't Zeewater door dit goed geinfeclreert. Men zoude

mogen giften , dat de taaije vezelen van het Zeefpek haaren oorfprong hebben van

het taaije cn haairige vleefch der Zeekatten , het welk hard om te verdouwen is , en

miflehien dit mengelmoes in zyn maage maakt.

Adamas.

XXXIX. HOOFTDEEL.

Naamen van eenige Edelgefieenten in 't Maleitfch.

A Harnas, een Diamant, in 't Maleitfch Intam : De Maleijers maaken drie

foorten van den Diamant : i . Intam Bun , dat is , water- of donker-Dia-

mant, dewelke donkere wateren geeft; deze word voor de gezontftc ge-

acht om te draagen : z. Intam Aj>i> ofvuur-Diamant , dewelke een roodach-

tig water heeft , en het lichaam wat geel ; deze verhit het bloed te zeer , en word

voor ongelukkig gehouden : 3. Intam Toeti of witte Diamant , van heldere en blan-

ke wateren i deze zyn de mooifte om te draagen , dewyl ze verre van zich fchitteren.

Alle drie vallen op Succadana ende in de Landas. Diamant hier in 'c Sineefch Sttanu,

en
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en is in Sina niet geacht, alleen maar eenige kleine koopen ze om glas daar mede te

ihijden en te graveeren.
. i£*-i

Caniang is een baltaart Diamant, wiens wateren op den grond blyven zitten
,
en met

uitfchieten , miflchien zynde onze Clabbeken: Clabbeken vallen in Sina , zyn hard en firn.

moeijelykteflijpen, en hieten aldaar Tsjoetsjoe, datis, Waterfteen ,
om dat ze het vuur

van een Diamant niet hebben.

Het is geen wonder, indien men hedendaags de Diamanten zoo hard niet vindt,

gelyk d' Ouden daar van gefchreven hebben , zoo 't waar is , datin de Golkondaallche *» Sdwy

mynen binnen zoo weinige jaaren de Diamant weder aangroeit , daar men te voren
" r'

gegraven geeft. De hedendaagfche winzucht en pracht willen ze in zulke menigte heb-

ben , dat ieder ambagtsman dezelve draagen mag , zoo dat de (leen geen tyd

heeft om oud genoeg te worden, daar hy te voren milTchicn i of 2 duizent jaaren in

zyn myne ruft hadde gehad : Immers het outfte gewag vind men daar van by Aiofis,

die den Diamant onder den naam van Jahalon , datis, Hamerfteen, eerft inden heili-

gen borftlap gezet heeft ; toen de waereld al 2 foo jaaren geftaan had; ofTubalkain

,

de werkmeefter in koper en yzer , al voor den Zondvloet de konft gevonden hadde om

Diamanten te flypen, is onbekent.

Rubimts\ eenRobyn, degrootfte, die wy voor een Karbonkel houden , noemen D,R„by*.

de Maleijers Gomala, de gemeene Robynen Manicam en Termatta mera-, want fer-

mam is in 't gemeen een Edelgefteente , als of men zeide Ter meij matta , dat is,

iets dat fchoon in de oogen is : De Maleijers maaken ook geen onderfcheid tuflchen

de rechte Robynen , dewelke vuurrood zyn ; Spinetten hoogrood; Lychnis geelrood

;

cn Baleis lichtrood, of witachtig: Hier van zyn zommige zoo wit
,

dat men ze voor

kryllal aanziet, maar in 't neigen toonen ze eenige roodigheit , het welk fraai ftaar en
1

dit is d' Eriflalu of beter Erytrytta van Vilnius Lib. i7 .Cap. 10. Alle Robynfoorten hie-

len in 't Sineefch Sia Liudfi, dat is, Graanaat-korrels, en worden van hun zeer diep

uit d' aarde gegraven ; de vrouwen draagen ze in de haairftekers , maar geen man-

jcheidcnt'

lyk rood

vanhknr<

nen.

iW^in'tFranfchEfmaraude, Maleitfch 9ermatta Idjou ; dezeword niet veel ge- Sm«gl

zien in deze Landftreek: Smaragden komen uit het Sinefche Landfchap Suffuuan, daar °„
ud

™~

men ze in zekere rivieren vindt digt by hunnen oorfprong , daar ze uit de klippen ko-

men : Men vind 'er (tukken van een hand groot , egter zyn ze weimg en dier in U»r.

Sina.

Saphyr; in 't Arabifch Nila, Maleitfch Nilam en Termatta biroe. K&f"
Granaat; in 't Maleitfch Bidji de Lima, roozeverwig van koleur en gedaante, de lum^-mk

korrels uit den rypen Granaat ganfch gelyk, daarom ik gifle dat hy de Kargedmüus

van Tlinius of Grenater der Ouden geenzins zyn kan, dewelke hoogrood en vuung Granaat^

zyn moet , daar de gemeene Granaat veel meer onder de Baleifen gehoort
:
Deze heb- ^W.'

ben hun naam geenzins van een Paleis , als of hy het huis of moeder van den Robyn

•was, maar van de volkeren Bakkes of Balotsjes ten Weden van de rivier Indus woo-

nende, daar deze fteenen veel vallen : Ik heb ze de Inlanders zien gebruiken om het

donker gezicht te verklaaren en verhitte oogen te verkoelen, op een harde flypfteen

met water zoo lange gewreven , dat 'er even iets afkomt, en het zelve in d' oogen

gedaan.

Amethifius is bekent aan zyne purperverwe; deze is hard, glad, blinkende doch AmatMl

niet zeer doorfchynende , aan den kant ftomp e,n vetachtig van aanzien; voor de be-^^
fte houdt men dewelke de koleur van Amorellen-wyn heeft : Men vind 'er ook, die zoo

licht van koleur zyn , dat ze naar 't paarfch kryftal gelyken, en zomtyds met violette aderen

daar door; men draagt ze niet in ringen wegens hunne flegtigheid, maar aanBraze-

letten en Taternqfters.

Sardius, een Cameol , deze komt veel uit het roode meir van Mocca, en word AMbm

by den gemcenen man onder den Agaat mede betrokken , en ook genaamt z£Z°m~

N n i foo-
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'Fp,

roo<^e cn Sec'e Agaat s want zommige zyn roodachtig als rauw vleefch of wa-

rmid,atuk- ter , daar in bloedig vleefch gewaflchen is, en fchier niet doorfchynende , 't welk dc

jtfft"2T rccnte Carneol zyn moet; andere zyn Oranjeverwig , half doorfchynende, metbree-
«'iaawe» de aderen , die zomtyds eenige beelden vertoonen ; zommige ook witachtig als een
gemcng! t.

ancjef ^M . ^j|e zvn ze fl-omp van kanten en vetachtig van aanzien : Daar zyn 'er

ook zoo vuurigrood, dat men ze voor geele Robynen zoude aanzien, doch aan den

kant hebben ze altyd eenige donkere plekken of aderen.

XL. HOOFTDEEL.
Kat-oogen. Maleitfch , Matta Cutsjing.

Kat-oo-
~ï~ jr At-oogen , by de Portugeezen Olhos de Gathos genaamt , zyn een foorte

weïfciy 1^ Opalus , hebbende tot een byzonder merkteken , dat ze over 't Iyfeen

mnde van B witten ftraal vertoonen , als men zekeren hoek tegen 't licht keert , zy mo-

gen dan donker , half, of geheel doorfchynende zyn , en van wat koleur

zy willen, zoo ze dezen ftraal niet hebben , zoo zyn 'tgeen Kat-oogen; doch ftaat

te merken, wanneer men den rechten hoek niet naar 't licht keert, zoo ziet menden
Wat* ftraal niet of weinig ; ook fchynt de ftraal altyd mooijer en grooter by de kaers dan

fiortmt* by dag. De flegtftc hebben een grauwgeele koleur , zommige naar 't groen trekkende»
hliarea. even gelyk de oogen der Katten s zommige niet, zommige halfdoorfchynende, en hun

ftraal trekt uit den witten naar den geelen. Men moet ze niet flypen met tafels of kan»

ten, maar rond laaten en flegt polyften. De flegtfte worden gebruikt tot Brazeletten en

Paternojlers , de halfdoorfchynende worden in ringen gezet , doch moeten van onde-

ren platachtig zyn, en niet diep in de kas ftaan.

Element- De mooifte foorte hier van komt nader aan den Ofal , en hiet by de Duitfche Ju-

^Zrrf'iy- weiiers Elementfteen , Gemma Elementorum ; hy heeft de grootte van een erweet , is door-

xetidc. fchynende als een donker kryftal , waar in men de koleuren der vier Elementen kan zien

fpeelen ; want het doorfchynend lichaam met de witte melkftraal vertoont de lucht»

Em,er- een geel vlammetje ter zyden het vuur; een blauw plekje het water j de andere don.

'lêmfn'win 'cere noe 'c c'e zwarte aarde : Na zonnen ondergang vertoonen zy zich vuuriger dan by

den regen- dag : Deze zyn weeke en teere fteenen , die men zachtjes handelen moet ; men vind

ze op Ceylon in Cambaija en "Pegu.

Bygehof Zy worden in Indien veel hooger gefchat en ook dierder verkogt dan in Europa >

ier Man- om dat de Javanen een algemeen gevoelen of waangeloof hebben, dat des bezitters en

ierslue. draagers goed niet zal verminderen maar al geftadig vermeerderen ; miflehien om dat

menfehen , dien 't wel gaat, veele benyders hebben, die de oogen toefluiten om
eenes anderen geluk niet te zien. Zy gelooven ook dat Vrouwen , die dezen fteen

draagen, by het manvolk zullen aangenaam worden : Het is ook een Droomfteen zoo

wel als den Amathift , want hy maakt geneugelyke droomen , en wil egter van geen

droomer gedragen zyn : De Oude noemden diergelyken fteen Vaederos, in'tDuitfch

een Wêze, om dat hy minnens waardig is als een mooi weesjongetje.

Onder- Noch een andere ondervindinge heb ik van den Elementfteen , dat hy in een ring

v'fjm ftaande , en uitpuilende gelyk een erweet , de beelden en koleur vertoont van alles,

Scbrpitr.
't welk zyn affchynzel naar hem toefchiet, inzonderheit als men onderdak ftaat ; by

voorbeeld. Eens zat ik in een Oranbay (zynde een gedekt vaartuig daarin fatzoenlyke

luiden vaaren:) een zulken ring aan de hand hebbende en langs het land vaarende ; ik

konde daar in zien de groene boomen , die ter zyden op het land ftonden , het be-

wegen der fchippers die achter my , en de aangezichten van die neffens my zaten.'

Indien deze Elementfteen den naam van den rechten Ofaks niet kan haaien , zoo dunkt

my
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my dat hy is de Aftrobolos van 'Plinius Lib.^j. Cap. 10. dewelke gelykt naar een vifch- ByPU-

oog > en den glans der fterren aanneemt.
"bo\ofg°-

Daar is noch een ander zeldzaam Kat-oog van een wilde Kat komende , waar van "a
£ m̂

zie op zyn plaats onder de Meftica. tkrifisrt

Dewelke wy Kat-oogen noemen» verdeelen de Chineezen indrieverfchillendeftee- „™ K"~

nen : De eerfte is de gemeene of donkere Kat-ooe , met een witte ftraal , deze word D'"ht

in 't Sineefch Njaun tang bac of matta Coetsjin genaamt , en is weinig geacht als hy wrdait.

niet klaar is: 2. De befte en dierfte is d' Elementfteen , dewelke veelderlei verwen ver- óti*
toont en dezelve veranderlyk , daarom is hy miflchien de rechte Opalus ; deze word f°°rt-

by uitnementheit Tsjoeéa To-tsjoe, dat is, Edele fteen, genaamt, en word gevon-

den in de rivieren van Suftawan onder 't zand verborgen : 3 . De derde is de flegtfte , De 3*

uit Ceilon komende, die men doorboort en 'er dan koraalen van maakt; deze is fchier^°
rt '

niet doorfchynende , aan d'eene zyde vuilwit, aan de andere geelachtig met een paar-

lemoerftraal > die men niet ziet als men hem van 't licht afwendt; hy komt geen-

zins uit de bergen, maar het is een Meftica uit deChama Striata of BiaCoroerong , bo-

ven in 't II. Boek befchreven ; deze vallen veel en groot in den Zeeboezem voor 't Land- #W du

fchap Quangfay omtrent de ftad Kengtsjoehu, en daarom hiet hy Kat-oog Hamsjoe, w2
dat is, Schulp-peerlen , doch zyn gemeen en van weinig prys.

Meftica Bulang fchynt ook een foort van Kat-oogen of Elementfteen te zyn , van my Mcftic»

noit gezien en word zelden gevonden j naar 't verhaal van anderen , heeft hem een vrouw SS
op Makkaffar gehad > dewelke was boven plat en rond , beneden uitpuilende als met z°am-

eenfteel, klaar en halfdoorzichtig; daar in zag men by dag een licht, het welk by nacht

grooter wierd , en 't zelve wierd groot en klein , na dat de maan toe en afnam : De
vrouw , die hem bezat , wilde veele voorzeggingen daar mede doen , maar zy wierd

by den gemeenen man gehouden , dat ze een gemeenzaame geeft (Spiritusfamiliarü) had-

de. Dergel yke Gemma befchryft Tlinius Lib.^y. Cap. 10. onder den naam van Seleni- Plmius

tisy dat is , Maanfteen, te onderfcheiden van Seleuites lapis > t welk is Moskovilch Jtw?

glas. Een anderen fteen heb ik gezien van Ooft-Keram gebragt in de grootte en rond-

te van een mufquet-kogel , groenachtig als bottel-glas, inde midden met een geel en

wandelend lichtje, dergelyke de Italiaanen Girafole, en de Latynen Afteras noemen.

Dewyl men my dikwyls wys gemaakt heeft , dat de Ceilonfche Kat-oogen uit de Onitr-

Zee of uit eenig Zeegedierte komen , zoo heb ik zekeren Chirurgyn laft gegeven , vérfchidi

die een tocht naar Ceilon dede , dat hy ter deee daar naar zoude vernemen , dewelke
van dejjt

dan tot my wederkeerende , bericht dede, dat hy 'er naar gevraagt hadde , te weten Kut-nog-

naar de zelve fteenen , die wy in 't Duitfch Kat-oogen , in 'tPortugeefch Olhos de Ga-
S""""'

thos, in 't Malabaarfch , Vonekenbeijdudi noemen , en dat hy van d' Inlanders geen ander

bericht heeft konnen bekomen , dan dat ze op de Ceilonfche ftranden door de Zee opge-

worpen wierden : Dit verhaal kan ik qualyk van alle Kat-oogen opnemen , immers geen-

zins van de klaare en doorzichtige , hier boven Elementfteen genaamt, maar wel van dc an-

dere donkere , dewelke miflchien in eenige fchulpen groeijen ofuit der zeiver fchaal ge-

maakt worden : Inzonderheit komt my niet waarfchynlyk voor van een fteen, die de onze

mede voor een foorte van Kat-oogen houden en de Sinezen boven op hun Tartarlihe mut-

zen draagen , waar van de Sinezen beveiligen , dat hy uit een Zeefchulp gehaalt word : Hy
is rond in de grootte van een mufquet-kogel , doorboort > van verwe als vuil yvoor , doch ter

weérzyden heeft hy een plek als een oog , meteen paarle weêrfchyn ; zoo moet men ook
den boven genaamden edelen Elementfteen onderfcheiden van een anderen gemaakten Ele-

mentfteen, 't welk een konftig glaswerk is , halfdoorfchynend , waar van degeeleen blau-

we koleur zeer aardig door malkanderen loopen , inzonderheit als ze hoekig zyn, waar van

men oorhangzels en Paternofters maakt , zynde merkelyk ligter dan de natuurlyke fteenen

,

Doch doorboorde korrels van de Ceilonfche Steenen heb ik zelfgezien , hoewel de-

zelve wat flegter van alloy zyn.

Wederom, myn Schoonzoon, MonP. Wybrand Laurentius , heeft op myn verzoek my
N n 3 be-
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bericht , dat de Kat-oogen op Ceilon in de groote rivieren gevonden , en rnifichien

door de zelve zomtyds op ftrand gevoert worden.

XLI. HOOFTDEEL.
Onyx. Joc.

Di O- "B
-^ By onze Europeërs is de Diamant de Koning onder de Edele gefteenten , maat

7«1"h W^L °^ zu ' 1cs a' van outs en inzonderheit de Oofterfche Natiën zoo geweeft zy

,

uSchriften ^aat Z£er jn twyffel: Immers in de Heilige Schrift word de Diamant zulke

Kaam m- eere niet gegeven ; maardeO»«, in 't Hebreeuwfch Schoham genaamt , waar

t/geflet-'onder de Sardonix begrepen is, heeft de eere dat hy de eerfte genoemt , en

"" zyn geboorteplaats in het aardfche Paradys aangewezen word } Genef. Cap. 11. in den

heiligen borftlap, Exod. Cap. xxvin. De Diamant is ook aan geen voornaamen noch

koninklyken ftam , als Levi en Juda waren , maar aan een van de twee minde en ge.

Wordmi- ringde , Benjamin of Gad , toegewezen. Zoo vind men in de Hiftoryen der Chinee-

dtbyde zen> dat men van outs geen werk van den Diamant , maar wel van den Onyx gemaakt

hmgfr" heeft , waar uit ik befluite , dat dit de alderoudfte en eerftbekende fteen in de wae-
™

t
%~ re'd is. In't gemeen Chineefch word hy genaamt Jok, by Vader Martinus , Tu; hy

moet wit zyn als een nagel van een menfch , doch wat zwartblauw en rood moet daar

onder loopen , wat minder dan half doorfchynend > niet te min fchoon blinkende.

Hier van is het Keizerlyk Signet van China gemaakt, zynde alle andere onderdanen

op halsftraffe verboden hunne Signetten van Jok te maaken , maar wel van Satsjoo >

't welk is een flach van witte marmer met licht vleefchrood gemengt. Hy word zeer

zelden en moeijelyk gevonden , en niet dan in 't hert van groote en harde klippen 5

wcshalven het in China de manier is , wanneer iemant een zulke klip weet aan te wy-

zen , daar in hy uit zekere tekenen voor vaft weet dat de Onyx is , zoo laat de

Keizer de zelve klip openen ; vind hy den Jok , zoo laat hy den aanwyzer en al zyn

geflagt met veele gaven vereeren ; vind hy hem niet , zoo laat hy hem een voet af-

kappen wegens zyn vermetel aanwyzen , waar door men zoo veel vruchteloofe moeite ge-

WcmAn-
cJaan heeft. Daar was echter in oude tyden iemantitoz/ïw genaamt, die zulk een klip aan

lyi ver- .

haal vait twee Keizeren aangaf, t elkens met verhes van een voet, om dat men na veel moeite

""'rgff' geen J°k vondt; hy volhardde echter by zyn voorftel, en wees de zelve klip aanby

de» O- 2en derden Keizer, Zoonszoon van den eerften, die de klip ten gronde toe liet

uwym, afbreken en doorzoeken , wanneer men eindelyk den Jok vondt ; toen liet hy den ar.

'vindende
men man rykelyk vereeren met zyn geheel geflagt, en uit den gevonden Jok het Kei-

hem zyn zerlyk Signet maaken , het welk van hand tot hand overgeérft is tot dien tyd toe

,

^fsetllc dat het zelve geflagt uitgeroeit wierde door een oproer, van drie Koninkskens SamCocfe

en ewi'e'tuiyk
verwekt; maar op dat evenwel dit Signet niet in handen der vyanden zoude komen , zoo

dtn-ulvm wierd het een vrouw om 't lyfgebonden , en de zelve in eenen put gefmeten ; niet lang daar

"vltfihyn na zag een zeker man in dien put iets dat licht van zich gaf, 'twelk hy uittrokt'za-

hrap; du
ket doode lichaam, door de kracht des fteens noch onbedorven zynde: Deze

due tot het .

Keizerlyk mans ZOon, nu bezitter van het Keizerlyk Signet, is namaals een van de 3 Koningen

tur'dge- of Sam Cocji geworden , dewelke te gelyk over China geregeert hebben omtrent 3 14,

truih.
j
aaren na Chrifti geboorte. Dit Signet is echter namaals weder verlooren , als de laat-

je ande- fte Keizer der Chineezen , door de Tarrers in "t jaar Chrifti 1 2 70. verjaagt, over Zee

Zvënet na Coinam wilde vlugten, wanneer hy onderwegens tuflehen HetJnam en Brafelles met

zyne vloot grooten dorft lydende dezen fteen in de Zee fmeet (zoo ze zeggen) uit

wanhoop. Op de zelve plaats zal men noch een plek met witachtig water vinden

,

't welk zoet en drinkbaar zal zyn , by onze Zeeluiden mede gezien doch niet geproeft

:

De«
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Deze Chinefche vertellinge zet ik hier nier , als of ik het naar de letter geloofwaardig

hieldej maar om aan te wyzen in wat waardigheit den Onyx by de Chinezen is , zyn-

de by ons een ongeachte (teen.

Den voornoemden Jok of Onyx , waar op het Keizerlyke wapen ftond , zeggen

andere verlooren te zyn omtrent het jaar Chrifti 1Ö18. wanneer voor de tweedemaal

de Tarters Heeren van Sina zyn geworden , en dat doe het voorfchreven Signet door

een Tarter heimelyk zoude geftoolcn en naar Tartarien gebragt zyn , daar het t' eene-

maal verlooren is: Het was een ftuk ruim een ftaande hand langen een dwars hand dik.

B

XLII. HOOFTDEEL.
Achates. Widury.

Ehalven de roode Achaten zyn in Indien gemeen de witte met en zonder fi- d ' Acha-
' D

. ten of

guuren ; als mede op Coromandel , en weinig zwarte : De witte , geen Enmjlrm-

figuur hebbende > zyn halfdoorfchyncnde , gelyk het witte van een hart gekookt
'j'bötlLv

ei 5 deze worden eigentlyk by Vilnius genocmt , Leuc' Achates : De witte of

geelachtige met boomen verfiert worden genoemt 'Dendra Achates, by d' onze Boomt-

jes Achates : Zy zyn zeer gemeen en vallen in menigte omtrent de ftad Suratta in 't
„^suratte

Indoftaanfche gebergte. De witte zoo wel met als zonder figuuren worden genoemt by de gnmden;

Maleyers en Javanen Widury , by zommige doch qualyk Belonr, welke naam eigent- vezynvt-

Jyk den Beryl toekomt, gelyk de Chinezen noch alle roode Achaten Belo noemen , en l'J"r""-

de witte voor Bernfteen aanzien. Gelyke misvattinge heeft onze Natie i dewelke den

zwarten Achaat gelyk ftelt met den zwarten Bernfteen of Gagates > die nochtans mer-

kelyk van malkander te onderfcheiden zyn , want de zwarte Achaat is veel zwaarder >

harder en blinkende? gelyk een fteen behoort te zyn , maar de Gagates, in 't Portu-

geefch Aljo bidjo genaamt , waar uit men Braceletten maakt , is ligt , en aan 't vuur

gehouden brandt eenigzins met een fterken reuk van Bitumen. Op de zelve wyze kan

men ook onderfcheiden den witten Achaat, en witten Bernfteen, die malkander me-

de zeer gelyk zyn : De witte Achaat is niet van eenderlei fubftantie, want zommi-

ge en weldemeeftezynhalfdoorlchynende, zoo dat men ze voor Beryl ofBernfteen zou-

de aanzien, indien ze van binnen niet bezet waaren met eenige flipjes als zout ofzand-

korreltjes. Ik hebbe een houwer-geveft van een groot Heer gezien , gemaakt van wie

Achaat» over 't geheele lichaam van een koleur, behalven aan de eene zyde zag men

de gedaante van een pikzwarte vliege , dewelke het geheele ftuk raar maakte. Dat 'er M«ft

veelderleye andere gedaanten in den witten Achaat gevonden worden is genoeg bekent

,

doch hier te lande vind men ze meert met boomtjes vcrlïert, dewelke fchier alle de ge-
* -

. ,
** doch met

daante hebben van onze Vaderlandfche heide , [Erica'] zwart van Koleur, hetwelk^

fraai uitfteekt op een witten fteen
;

zomtyds zyn het veele verwerde takken door mal-

kander , zomtyds fatzoenlyke boomtjes , zoo natuurlyk op een heuveltje ftaande als b°°^'
c

"
â

of ze daar op gefchildert waaren , en zommige takken leggen in 't lichaam verborgen : m,«-

Men kan 'er ook bloemtjes aan bekennen , ook wolkjes , en vogeltjes , doch daar ^"'„
J"

toe word een fcherp gezicht vereifcht. Onder de geelachtige vind men, dewelke drop- mar m-

oogen en andere beelden van menfehen en gedierte hebben , dewelke niet alle op te jumtm.

tellen zyn. Ik ben verwondert wat reden en oorzaake van deze verfchillende figuuren
„^jjjjf*

men uit de nieuwe Wysbegcerte zoude willen voortbrengen , daar in men leert , dat Schrywr

meeft alle zoodanige figuuren dobr een toevallige vermenginge van de ftoife voort- dil & „„!

kome ; en 't is zeker dat een Achaat genoegzaam leert, dat het geen toevallig , rflaa* '^^^
een beftendig en vaft voorgenomen werk van de natuur zy , en dat dezelve een weten- ooraak

de of kennende geeft zy , die uit ieder ftoffe weet een lichaam te maaken met zooda- „»,"?.""

nige

arte p-
uuren en
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nige figuuren , als de Schepper in 't begin ieder fchepzels byzondere nacuure toegeei-

gent heeft) waar van de fchikkinge in'cbyzonder van 't geftarnte afhangt) maarhaa-

re Zopyra of vonkskens hier en daar in de geheele ondermaanfche waerelt verfpreidc

leggen > cn de ftraalen of invloeijingen van haare ftarren aantrekken en hegten : In al-

le planten) dewelke een zadelyke kracht by zich hebben , volgen deze Zopyra ofZaad.

vonkskens altyd net zoodanige figuuren > als haar in 't begin ingedrukt zyn : Maar in

de bergen by 't maaken van de Edele gefteenten, heeft de natuur wat meervryheidom

veelderhande figuuren dezelve in te drukken) ontleencnde of afteikenende niet alleen

natuurlyke dingen > maar ook zoodanige werken en fchilderyen > die wy menfehen be-

dacht hebben ) ten welker aanzien men de natuur van zoodanige bergen niet qualyk

vergelyken kan by een zwangere moeder > die haar vrucht zomtyds zulke figuuren in-

drukt , als ze in haare bevattinge of gedachte begrepen heeft : Hier toe is zoo zeer

niet nodig > dat een berg ) met Acharen zwanger , zoodanige figuuren , als hy den

Achaat indrukt , op gezetten tyde en in gelyke grootte en dikte hem zeiven voorftcl-

lc, om dezelve aan te zien. gelyk Jacobs fchaapen de gefchilderde Hokjes deden, en

gelyk zommige van den Achaat voorgeeven, dat de zwangere natuur van eenAchaat-

berg de gedaante van heide of mofch ontleenen of afzien zoude van hetmofch , 't welk

aan een tcgenoverftaandc berg groeide ; maar zy ontleent haare figuur ook van afwe-

zende dingen, als ze maar in de natuur zienlyk zyn , als van dieren , huiflèlyke werk-

middelen en fchilderyen , die juift aan den tegenoverftaanden berg niet te vinden zyn :

Dit fpel van de natuur is zoo wonderbaar en verfcheiden , dat der menfehen oordeel en ver-

ftand onmogelyk 't zelve ter dege konnen verftaan , hoe zulks toegaat ; immers in den A-

chaat bevinden wy grotere vryheid van de fpelende natuur dan in eenig ander fchepfel , en

rberbecU laat zich in geene regelen vatten ; by voorbeeldt , boven in 't Hooftdecl van den Donder-

Dm£- fteen hebben wygezegt, dat de Martialifche geeft , natuurlyk prafident van den donder,

fi,mta
(jen zelven fteen voortbrengt in de gedaante van een flaand en quetfend werktuig : In de

3? planten maaken de hemelfche dircfreurs dezelve zoodanig , dat men daaruit haare aarc

eenigzins bekennen mag \ als dejovialifche geeft maakt zyne kruiden zacht , en wolach-

tig i Mars de zyne brandende of doornachtig j Zon en Venus fchoone bloemen , en

zoo voorts : M- ar wat zullen wy van den Achaat zeggen , dewelke zoo veelderleye

gedaante ve>' jnt van menfehen , gedierten > oogen , handen , boomen > heide

,

mofch, ruiters, wagens, ftykbeugels, zadels, toornen, en zoo voots :
Welke alle

onder een hoofd qualyk konnen gebragt worden, of men moefte den zelven den ver-

U«v,r- anderlyken "Jan 'Potage Mercurius toefchryven : Laat ons liever over de mogentheit

IZ&fyi- der natuure ons verwonderen, en des Scheppers wyshcit pryzen, dan al te wys willen

hit dti Zy„ en te onderzoeken dingen die boven ons begryp zyn , laaiende ons vergenoegen

,

om dcre- als wy maar een weinig daar na raaden konnen.

*" dT Aancaande de kracht dezes Steens, zoo bevinde ik, dat hy by de Maleijersenja-

hik door- vanen vry meer geacht word dan by onze Natiën, inzonderheit de Hoorntjes-Achaten,

g
\Hm"' en alle die van natuuren met eenige figuur getekent zyn : Dezen fchryven ze de kracht

back e„
tQe jen draagenclejl Ie bcwaaren , dat hy van geen vergiftig of fchadelyk dier gebeten

fX"ppm of geileken word ; en ik laat my voorftaan eenige ondervindinge daar van te hebben

:

°dmZT Onlanks is het ook in "t werk geftelt aan een flaaf, die in zyn handgefteken wasdoor

uittrektm ^ fenynige pylen van den vifch Pylftaert, Tajlinaca marina , waar van hem den ge-

gift. heelen arm opfwol met grooten brand en pyn , doch een Boomtje-Achaat eerft in wa-

ter gelegt en verkoelt , en daar na op den fteek gebonden zynde is hy geneezen.

Ecum- Een ander Achaat , met roode droppen en oogen geteikent , beneemt den kalk zyne

3JJ££\ brandigheit , dat men hem zonder fchade in den mond kan houden , 't welk alhier dikwyls

in 't werk geftelt is door een zekeren goutzmid , bezitter van dien Steen , dewelke

in myn tcgenwoordigheit groote klompen kalk op den Sceen fineerde , en zonder fcha-

de in den mond hielde.

Enuuur Uit de roode en geaderde Achatcn , by den gemeenen man t' onrechte Batoe Ceyltm

ge»
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genaamt , roaaken de Mooren hunne Tafibee of Bidfnoeren , moetende altyd 9.9 kor- flntmicri

reis aan eenen fiioér zyn , de hondcrlte en grootfte ftaat voor aan alleen. gebruiki*.

- De Schryver heeft van deze Boomfleenen geene aj'beeldingengegeven , doeh deHr
. Feitema

leeft ze ons uit zyne kofielyke verfameling van dergelykeJteenen mede gedeelt , die ver-

beeldt fiaan op de plaat LV. Zynde dezelve zoo groot als die daar afgetekentftaan ,

doch voor 't meerendeel verfcheiden van koleur en wonderlyk feherp getckent. Hier by

voege ik noch een/ge anderefoorten van Boomfleenen. Zie de plaat LVI. by de letters G.
en H. deze is een [leen van koleur den olyfteen gelyk, met zwartgeflipte hoorntjes : Als
mede een anderefoort , verbeeldt op dezelve plaat by letter. I. Deze worden gevonden
in een rouwen klipfleen , daar men dien doorkloovende binnen in vindt : Zyzyn medezwart
op een grauwachtigen grond, doch leggenmeeflentyds heelverwart door een, loopen dwars
en fchuins, ja ook wel't onderfle boven-, zoodanig hoe men denfteen ook klooft, men
altoos heele Landfchapjes daar in vindt : Deze konnen niet gefleepen noch gepolyft wor-
den-, ik heb het meer dan eenmaal bezogt , doch altoos de hoorntjes verhoren. Ditjhk
hier afgetekent is zoo groot van geboomte als ik oit gezien hebhe.

XLI1I. HOOFTDEEL.
Ophthalmius.

AChates , Onyx , en Sardius zyn drie fleenen , die groote gemeenfehap met j'Oph-

malkanderen hebben) en maaken zomtyds een mengelmoes van een vierden
j

ha
l'™

us

fteen , die men zoo wel tot een als tot de andere brengen kan : Onder «a* fc»

andere is de Ophthalmius van zulken aart , doch den Achaat naaftko-
Jit"vm

mende, of een weinig donkerder, hebbende afbeeldzels van verfcheide dieren oogen

,

naar dewelke hy genoemt word : By voorbeeld een Vifchoogs-Achaat is buiten aan de

rand licht hoornverwig, daar na een kring van donkerder koleur, en in 't midden een

witten oogappel , gelyk die menfehen die een paerl op de oogen hebben.

XLIV. HOOFTDEEL.
Cepites.

Dit is ook een flach van Achates met veifcheide aderen , ftreepen en koleuren ,
CePj-

dic zoodanigdoor malkander lopen , dat ze de gedaante van een tuin ofvan een import

Fortres uitmaaken ; by voorbeeld : Ik heb een zulken fteen in de grootte van Xl/tiwi
een hoênder-ei, doch aan de onderfte zyde een weinig uitgeholt , gelyk de mtfirtt-

Cabeletten die men op de piftolen zet ; op de bovenfte of bultige zyde is hy aan de m^/w'

kant hoornverwig , half doorfchynende gelyk Caret ; ook heeft hy 6 witte aderenj^^gT*

waar van de buitenfte en binnenfte de breedfte zyn met vier ftreepen tuflehen beiden ,
g'daa»-

alle paralleel lopende en uitmakende de figuur van een irregulier vyfhoekig kafteel -, bedden'

het binnenfte plein is wat blauwachtig en in de midden een ovaal met twee bruine krin-
r̂'^fft de

gen omgeeven , en binnen in de koleur van het ander plein , afbeeldende een woon- «fieeld,„-

huis ; door des zelfs muur loopt een dwarfe ftreep , dewelke een kruis en een f/'J/^'

kandelaar afbeclt , aan den eenen hoek ziet men de gedaante van een oog mede met LVl
"

3 n gewezen
6fyne witte kringen omgeeven, dewelke zich verfpreiden na de punten van 't kafteel ; tydeht.

de onderfte of holle zyde is blauwachtig, daar in men noch veele bruine ftreepen ziet , cijg'
mede bochtig en in 'c rond t' zaamen lopende ; hy is zoo glad dat men 'er zich in F-

fpiegelen kan, en vuuit zoo wel by nacht als andere Achaten: Hy is gevonden opCo-

O o 'roman-
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romandel in een rivier: Den Inlandfchen naam weet ik niet, waarom ik hem Cepite$

noeme, dat is, Tuin-fteen, vermeit by Tliniits Libr. 37. Cap. 10.

"Deze Afbeeldinge hebben w} hier weder by ge-voegt , ons mede ter handgeftelt door den

voornoemden Hr. Feitema. ll'aar van ik uit veelt dit weinige hebbe gezocht , zoo

ved't nodig was tot dit Hooftdcel : Zie de plaat LVI. 'Die by letter A. verbeeldt is eert

[eshoekge fortres , rontom in zyn -wallen en grachten -, l..y is hoog doorfchynend rood

:

'Die by letter B. is doorfchynende oranjeverwig , doch het middeljie eilandtje iswit , met

een rood geftippelde Jlrand omtrokken ; doch zoo eedel en teer van tekening en koleur,

dat het onmogelyk is dezelve wel op koper te verbeelden. 'Die by letter C. is met een

witten grond, doch niet doorfchynende s de afbeelding is grauwpurperachtig, doch met

fnelle witte flreepen omtrokken. By letter. D. is de bmtenfterand'doorfchynend'alsglas -,
ds

fortres is bruin ftri erachtig en ttiffchen m helder van koleur. 'De afgetekende by E. is

de buitenfie omtrek bruin doorfchjnende , waar na weder drie ftreepen verfcheide van

koleur zyn , verbeeldende een dyk , rontom een doorfchynend doch yzachtg water , in

welkers midden legt eengroot Êi/and, en rontom het zelve veele kleine Ei/andtjes ; de-

ze zyn blaauw, purper enroodachtig van koleur : 'Ditjluk is zoo uitmuntend cn vreemd

,

als my onder die foort oit is voorgekomen. 'De laatfie van deze is verbeeldt by lener F.

zynde wit en blauwachtig, doch weinig doorfchynende. 'Dus verre hebbenwy eenige ver-

beeldt , die tot dit Hooftdeel behooren , en om te vertoonen , hoe wonderlyk de natuur in

de fteenen fpeelt , zoo konnen wy niet voorbygaan eenige dergclykeop de zelve plaat

te vertoonen-, by N°. 1. is een foort van ^yEgy'ptifch marmer ofAchaat , bont cn ver-

fcheide van koleur , waar in men de gedaante van een biddenden Vaus ziet in zyn ge-

daante en verwen, zoo als hier afgebeeldt ftaat , doch de lucht is wat gepieker enmeer

gevlakt: 'Dit hebbe ik gevonden onder veele foorten vanJleenen, die buiten Romen uit

een oude tempel van het muur bekleedzel zyn gebroken. N°. 2 . is een 'Duitfche Achaat-

fteen, waar op 'men in zyn volkomen koleur ziet een onderaardfche rots , en door dezel-

ve eenige bergen in 't verfchiet , hebbende boven in 't verwulfzel twee doorgebrookene

gaten, door welkers eene een flraalend licht komt vallen: Hier nevens wordennochver-

toont twee uitmuntende flukken van de zoo genaamde Ferraarfche Natuur-fteenen aange-

wezen by N°.3.e»4.. onder veele die ik bezitte, zyn deze wel de netfte enbefle; zyko-.

men veel uit Italien en worden gebruikt tot voorfukken van Cabinetten : Het is onge-

looflyk voor die dezelve noit befchouwt hebben -, men ziet'er in woeffenyen ,
bergen,

ftroomen, vervalle gebouwen , ffeeden, gewolkte luchten, en andere zeldzaamegezich-

ten , en hoe dun men die ook door de konfl van een zaagt en'poly/} , zoo behoud men egter

de gedaante , doch met eenige verandering, na dat de gekoleurdeflojfe van dezelve

loopt.

XLV. HOOFT DEEL.

Troef der Edelgejleenten.

Omdcr- ~WT K hebbe by geval en uit eigen ondervindinge gevonden een zeker proef , waar^ I door men allerhande Edelgefteenren , zoo ze maar een weinig doorfchynende zyn,

JL van de valfche en uit glas gemaakte onderfcheiden kan, welk konftftukje ik noch.

°Zu,*h by geen Autheur gelefen hebbe, en waar uit ik deze grondregel maake: Allenatuur-

^T! 'yke Edelgefteenten , die uit bergen komen en geheel of maar ten deele doorfchynende

W/c&fc Zyn s moeten by nacht of in 't donker gehouden vuuren , dat is, een helderen fchyn

of ten minden een vonksken van zich geven , als ze met een ander diergelyken fteen

tegen malkander geflagen worden. Dit doet geen glas, geen Meftica uit eenig gedier-'

te ofplante die niet doorfchynende zyn , noch geen donker en wecke fteen al is hy natuur-

lyk ; dit vuurtje of glans is nochtans verfcheiden , in d' een minder in d' ander meer»

uit d'een moeijclyker te haaien dan uit d' ander, waar van ik de volgende ondervindin-

gen aangetekent hebbe.

Errjitof. De Diamant , Robyn en Saphyr , vuuren weinig en bezwaarlyk , te weten de Dia-

^«Lmant heeft een klein doch fcherp blixemend vonksken, waar door ik geenzins verfta
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een uitvaarend vonksken , maar een klein lichtje ofglans, het welk in dén fteên gezien

Vord : Deze drie zynde harde en gladde (leenen moeten met hun gelyke geflagen wor-

den, ook wat hard tegen zoodanige hoeken , daar ze minft gefchonden konnen worden.

Men moet geen Punt-Diamant tegen malkander (laan , want die zouden malkanderen

kranen : Maar plat geflepen ert Fnfetre kan men zien vuuren , als men ze fterk tegen

malkander 'vryft , niet met de punt maar met de kant aan de zyde of aan het laveur.

De robyn geeft een rood en de Saphyr een blauw vonksken of vuurtje. De Smaragd

en Elerr.ent-fteen heb ik niet durven toetfen om dat ze te weëk zyn.

' Achaat, Kryftal en alle Kryftalachtige half klaare en witte keifteenen , dewelke in

menigte in Amboina gevonden worden, vuuren op 't aldermeeft, dat by nadegeheele

fteen daar van fchynt, zoo wel met hun gelyke als met andere geflagen ; ja de Kryftal

zoo ligt, dat ze vuuren als men ze maar tegen malkander laat vallen offlegts zacht ftrykt.

De Achaat geeft ook aanftekende vonken van zich , zoo dat men ze tot vuurfteenen

,

tot vuurroers en fnaphaanen gebruiken kan; derhalven heb ik boven gezegt, dat de

Achaat en vuurfteen groote gemeenfehap met malkanderen hebben , dat het fchynt de

moeder van Achaat niet anders dan een halve vuurfteen te zyn, immers zoo alszemy

van Suratte toegezonden zyn.

Alle Meftica: , zoo uit gedierten als uit planten die niet doorfchynende zyn , vuuren

niet. Als gy dan een zulk (leent jc krygt, hoe mooi en gelyk het den waaten fteen ook

mag zyn , 't welk geenzins vuurt , moet gy voor een Meftica houden , evenwel die

klaare ftecnen > dewelke my voor Meftica. U/ar of Slangefteen verkocht zyn, vuuren

ook doch zoo veel niet als de Kryftal.

Stukken van glas tegen een klaaren keifteen geflagen vuuren wel doch zeer weinig

,

en zoo gy wel oplet zoo komen de vonkskens meer van den keifteen dan van 't glas

;

men moet dan door oeftening leeren kennen het onderfcheid tuflehen het vuur van 't glas

en natuurlyke fteenen.

De Cuchlites of Cochlea faxea vuurt niet , immers aan de platte kanten , hoewel hy

half doorfchynend is en zoo hard als een Keifteen.

Alle blauwe en grauwe Toetfteenen hard geflagen vuuren een weinig , maar de zwar-

te ganfeh niet.

Alle vetfteende Koraalfteencn , en het witte Kalbahaar , dat geftreept is , vuuren

een weinig ; maar het witte gladde Kalbahaar ganfeh niet.

De witte Enorchus is een roflè Keifteen op Boero gevonden ; deze vuurt ook.
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XLVI. HOOFTDE
Meftica in 't gemeen-.

E L.

MÈftica of Moflica word in 't Maleitfch genaamt ieder (teentje , 't welk ^f.*
men buiten gewoonte der natuur in eene plante , hout of andete fteenen ip.

vind , voortgebragt in dezelve , niet uit eene bedorve doffe en de dierert

laftig vallende maar uit zuiver overtolligheit van goet voetfel , daarin een

fteenachtig zap is aangetrokken uit het uitwendige voetfel Hier onder dan worden

geenzins verdaan zoodanige fteenen , die by geval in de dieren of planten komen of

die eenig gebrek dezelve aanbrengen , gelyk alle fteenen in de maage, Urin, en gal-

blaazen, nieren, darmen, enz. zelfs niet de Bezoar, varkenfteen* geenzins de fteenen

die eenig dier inzwelgt, gelyk de Kaiman en hertebeeft doen : Maar Meftica moeteen

hard fteentie zvn, glad, zelden of niet doorfchynende, voortgebragt in plaatzen daar IHufê»

ze de natuur zelf niet maakt , als in 't vleefch , herzenen , vet , en aan de beenderen mcn

der dieren, in 't zuivere hout en in de vruchten van zomniige planten. Deze (teentjes

Ooi wor-

I
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Zyn by worden by alle de Indianen in vry groter waarde gehouden dan by onze natie > hoe-

wel ze van geen byzondere mooijigheit zyn , om dat ze dezelve toelchryvcn veele ver-

*tbt, borgene krachten j die meeft in een waangeloof en inbeeldinge beftaan. In 't gemeen

Hiinby- worden hun de krachten toegefchreven van den dragenden gelukkig te maakcn of in

Jeuh"" ^en oot'og °f m de koopmanfchap of in eenig andere hanteering , na dat het dier of

plante is daar ze van genomen zyn; hierom plegen zy dezelve zoo veel by' malkander

te zoeken als ze krygen konnen en in een gordel om 't lyf re dragen , zoodanig dat

de fteenen zoo dicht op het bloote vleefch liggen , dat ze zomtyds met het vel over-

trokken en daar in genezen worden ; dit doen inzonderheit dewelke hun in den oor-

log valt en onquctsbaar willen maaken , het welk de Maleiiers Cabbal noemen , heb-

bende miflchien zulken konftje van de Joden geleert, die door hunne G^^zulkvaft
maaken en andere wondere dingen beloven. Het is waar en men vertelt onder den ge-

meenen man veele raare voorvallen , dat 'er menfchen gezien zyn , die met geenderleije wa-

penen hebben konnen gedoodt worden, tot dat men huneen ofmeerdiergelyke fteent-

jes uit het lyf gefneden heeft > daar ze dezelve ingedrukt hadden
; diergelyke gecaba-

lizeerde menfchen zyn ons volk in d' oorlogen voorgekomen, en de zaak is van geloof-

waardige officieren in der daat aldus bevonden , zoo dat het my niet lult de zelvetegen

Dotritn te fpreken : Maar een ieder gezond Chriften weet wel, dat zulke krachten geenzins
S
ti?nff-

natuurlyk van een fteen of hout , maar gemeenlyk door duivelery by de kinderen des

jfnekm. ongeloofs (zy mogen Mooren of Naam-Chriftenen zyn,) konnen voortgebragt worden

:

Derhalven als wy in 't vervolg van eenige Mefticis dergelyke dingen fchryven , gefchied

geenzins dat men ftraks geloof daar aan ftellen zal , maar alleen om te toonen wat de

Inlanders daar van vernaaien, en waarom zulke by ons ongeachte fteenen by deze na-

tie in zoo groote waarde komen -, daar het doch allegaar beltaat in de inbeeldinge en,

finnelykheit van zommige menfchen.

Waar Zeker wy Europeanen behoeven de Inlanders niet uit te lacchenj wantwy zyn aan dat

lÊurlpea- cuwel zomtyds mede ziek : Hoe is anders in vorige tyden de Bezoar in zulke achtin-

"vry'ktlt ëe gekomen en nu zoo veracht geworden ; daarentegen is hedensdaags de leelyke Var-

kenlteen tot zulken hoogen prys gefteigert , dat men meer goet gout daar voor geeft

als hy groot is , als om dat men zich ingebeeldt heeft veel grootere krachten daax

in te ftceken dan ze in der daad hebben.

Di pnef Om nu de Meftica van andere fteenen, die 't zelve fatzoen en koleur hebben te on-

ïTtfge»-'
derfcheiden , hebben ze veele proefjes bedagt , die doch alle niet vaft gaan; inzon-

zejprmh». derheit ftellen zy tot een generaale proeve, dat een Meftica in fcherpen azyn of zuur

Limoenzap gelegt koken moet, dat is, kleine bobbeltjes rondom zich opwerpen >

dit is wel in de meefte waar > echter houd ik die proeve niet voor goet , om dat de

mooiftc (teentjes daar doorbederven, en haaren glans verliezen : Men doet dan beter dat

Di, men naukeurig kennen leert de gedaante , koleur , ftreepen en inzonderheit de plaats , daar

-ilirV""
eem§ Meftica gevonden is met eenig eigenfehap , als wy by ieder in 't byzonder zeggen

zullen. Door 't vuuren by nacht kan men ze niet toetfen , dewyl geen donker Meftica

zulks doet, behalven weinige en half doorfchynende , gelyk in 't vervolg op zyn plaats

zal aangetekent worden.

Alle Meftica te befchryven is myn voornemen niet , maar alleen die my voorgeko-

men zyn, en voor eerft zoodanige die in menfchen en gedierten groeijen en dan vervol-

gens die in houte planten en andere fteenen gevonden worden : Waar by inzonderheit

aan te merken ftaat , dat de Me/tica op geen land overvloediger gevonden worden j

Dnefoe dan op het land van Makkaftar , op het geheele Eiland Celebes en de naaft rondom

mee/i op gelegene Eilanden , zynde zulks buiten twyffel een eigene natuur van die landen , daC

ii^raCe-
'n de ^ieren en P'anten meet fteenzap uit haar voetzei aangetrokken word dan op an-

Icbcs. dere plaarzen. De Meftica in 't gemeen word ook die eigenfehap toegefchreven , daC

ze by niemant gelukkiger zyn dan by den vinder, of die ze van den zeiven gefchon-

ken gekregen heeft, maar by geen kooper : zoo willen ook de Mooren , dat ze door

hun-
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hunne Papen eerft moeten belezen zyn , en dan op ieder vrydag met eenig goet

reukwerk berookt worden.

Oiider de MeP.ic& worden mede gerekent eenige andere fteentjes , dewelke niet op
de voorfchreve manier in dieren , houten of planten maar buiten gewoonte in an-

dere fteenen van een ander fubftantie gevonden worden.

XLVII. HOOFTDEEL.
Encardia humana. Muttiara manufia.

OM van de Meftica te beginnen , dewelke in de dieren groeijen , zoo komt fl. En-

ten eerften voor de Menfchen-fteen , Encardia humana , in 't Maleitfcii "'^ hu"

Muttiara of Meftica manufia genaamt; waar van ik 'er maar twee gezien heb- 'ttxrtva

be : De eerfte naar 't zeggen van den verkoper gegroeit in 't herte van een 'ZjjTh,

menfeh) zynde geweeft een Javaanfche Paap, ik weet niet om wat oorzaake door die
P"W-

van Tombomco doot geflagen , in wiens hert omtrent des zelfs (pits deze fteen gevon-
'"'

den is : Hy was in de grootte en gedaante van een oude en gefchilde Tinang , dat is

,

als d' onderfte en ftompe fpitfe van een hettj aan de bovenlte zyde platachtig
; van

koleur zwart i aan de platte zyde zwarter j aan de fpitfe wat naar den grauwen trek- Hmh.
kende, rondom met heel kleine gaatjes als of hy met fpelden gefprikkelt was- Om- !'""»&•'

trent de ipits zag men veele en pas kennelyke ftreepen flangswyze rondom loopen- fcbrtvi*.

de , doch bogtig en geene kringen maakende : Voorts zeer hard , zwart en altyd kou-
der dan andere fteenen; indien hy de voorfchreve gaatjes én ftreepen niet hadde, die

de zwarte koleur en gladdigheit verminderen , men zoude hem vooreen toetfteen aan-

zien, want hy ook de metalen toetfte. De Inlanders zeggen dat hy gelukkig zyinden
oorlog te draagen , de menfehen ftout , liftig en anderer Luiden voornemen ligt be-

kent maakt.

Een ander Menfchen-fteen, doch niet bekent in wat deel des menfehen hy gezeten £«">»

hadde , is kleinder , in de grootte van een Amarelle kerflê , niet hertformig , maar
onordentlyk rond, hard, zwaar, noch kouder dan de voornoemde, donkerrood en wat
ros, vol merkelyke gaatjes, van buiten ruig en wat korlig zonder ftreepen , maar aan

de platte zyde met builen als of 'er ftukjes uitgefprongen waaren. Hy is my van Mak'
kaffar gezonden met den naam van Menfchen-fteen , doch ik hebbe den Eigenaar niet

Ipreeken noch vraagen konnen , hoe en in wat menfeh hy gevonden zy.

Vlinitu Lib. 37. Caf. 10. heeft driederleye fteenen , die hy Encardia en Cardifce Pltaim

noemt : De i
fte vertoont een zwart hert , afgetekent op een veld van een ander

koleur: De i ie een dusdaanig groen hert: De 3
df vertoont een zwart hert, maar is

aan zync andere deelen wit. Het kan wel zyn dat ze alle drie foorten zyn van Achates

of Onyx; evenwel hebben wy onzen Meftica Manufia den zeiven naam willen geven>

dewyl Encardia in 't Griekfch te kennen geeft een fteen die in 't hart gevonden is , en

den naam Cardifce hebben wy boven in het II. Boek 't XXVIII. Hooftdeel aan een

hartformig fchulpje gegeven.

Nota: Steenen, die men in blaazen , nieren en gal van menfehen vindt > worden

onder de Meftica niet gerekent.

O o 3 XLVIII.
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XLVIII. HOOFTDEEL.
Stcatites.

.BsStca- >^ TeMites is een witte fteen den Albaft of Calappus-fteen gelyk , doch zonder

'i!CS
"

vafte figuur, in de gedaante van een klontje vet , gelyk Tlinius van zyn Steatites

mar dit ook zegt : En deze word gevonden in het vet van zommige fterke en vette

graaja.
Indianen in 't hooft, in de nek en in de heupe , daar hy zonder pyn ofbe-

Ietfel van den menfeh groeit : hy is zoo hard en glad , dat men qualyk iets daar van

fchrabbcn kan , ganfeh niet doorfchynende , zomtyds enkeld , zomtyds uit twee en

meer klompjes t' zaamen gezet ,
diergelyke ik maar een gezien hebbe. De Indiaanfcb

Koningen hebben zekere tekenen of liever gillingen , waar uit zy vermoeden dat zul-

ken fteen in een menfeh fteke, wanneer zy dan om geringe oorzaaken zoodanige men-

fchen zullen dooden om dien fteen uit hun lyf te krygen , zoo weinig achten zy het

Waar m
lcven van een menfeh. Zy dragen hem om liftig en verftandig te worden.

di,g,-

brtukt

•worden.

e

XLIX. HOOFTDEEL.

Tigrites. Ijgerfieen, Meftica matsjang.

£><• fy- """"V E Tygerfteen is gevonden op Sumatra in 't hooft van een Tygef omtrent

ïua'r'ge- I § de herflenen, in de grootte van een ronde pruim, niet volkomen rond

,

vosdi», ma4r een weinig hoekig, en hier en daar met een gaatje als of 'er zand in

gefteken had en uitgevallen was , zoo hard als een keifteen , grauwach-

tig van koleur doch vol rofle plekken , eenige figuuren verbeeldende : Men kon-

de daar uit befchouwen de hoofden van menfehen , paerden en andere dieren , dewelke

miflehien deze Moordenaar in zyn leven verfcheurt hadde , en welke afbeeldzels de

phantazie zyn herflenen en dien fteen ingedrukt hadde. Zeker Heer, Van den welken

ik dien fteen hadde , en hem zelf gezien hadde uit het hooft van den Tyger haaien >

verklaarde dat het een zeer grote en verwoede Tyger was geweeft, die met Veele fla-

gen en wonden qualyk konde gedoodt worden : De Indianen wilden den fteen ftraks

verbergen om tot hun gewoonlyk bygeloof te gebruiken , gelyk boven in 't XL1V.'

Hooftdeel gezegt is, doch zyn gezag en achtbaarheit bragt te weeg, dat zy hem den

zclven geven moeften : Hy is in 't jaar 1682. gezonden aan zyn Hoogheit den groo
:e» aan

7,7,
ï"~

ten He«og van Tofcanen

Et»a»: Een ander diergelyke Steen is eertyts gevonden in de herflenen van een Renofter

tó«»Re- °P J«va , den welken zie befchreven in de werken van Jacobus Bontius Lib.
.
Cap.

noflsr. {ö >
t Maleitfch Meftica abbadac genaamt. Deze is by de Maleijers in groote waarde,

dewyl ze van den zeiven een weinigje in water gewreven inneemen tegensdc verander-

Em 3*
(je koorts om dezelve door 't fweeten te verdryven. Zoo heeft men ook in 't jaar 16 f 6.

l%7t.
'

op Jambi in de herflenen van een Oliphant twee Meftiae gevonden , het eene wit het

ander zwart: Hy was gedoodt van een Yzervarken, 'twelk hem zyne pylen in de 00-

ren fchoot als hy het zélve wilde doot trappen.

Een ander Renofterfteen wierde gevonden in 't jaar 1672. op Batavia zoo lang als

een lid van een pink , eivormig , met het fpitfe eind in de herfepan ftekende , met het

dikkere in de herflenen uitpuilende zeer hard en grauw van koleur : Naar 't verhalen

van andere ooggetuigen waaren de beelden op den voorfchreven Tygerfteen veel duide-

lyket
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lyker en noch meer te zien en te bekennen , als men hem des avonds by eeen kaers

befchouwde.

Op Manipa in de herftèncn van een wild koebeeft is een fteen gevonden in de groot- Ee*ip

te van een miisquet- kogel , bruinachtig en half doorfchynende : Hy liet geen hoen van *,",/""«»-

den ryft eeten daar hy bylag. N*

L. H O O F T D E E L.

5 Aprites. Meftica babi.

ATrites is een fteen in de grootte van een baskogel, die maareen pont weegt, ^'Apritea

ten naaften by rond met een klein gaatje aan (het eind} de eene zyde , wit ^* ffj

als yvoor > zonder plekken , niet doorfchynende, wat harder dan albaft , waarly

doch liet zich fchrabben , en als men daar aan flikte wat brak van fmaak

byna als ipek. Hy was gevonden in 't hoofd en in de herflencn van een wild varken

voor lange jaaren op Loehoe, eertyts de hooftplaats van klein Keram : Ditiseen klein

flach van wilde Varkens , hard van vleefch en leven , zoo dat, als de vinder verklaar-

de , men het zelve Varken niet dooden ja niet eens quetfen konde , tot dat men het

van achteren met een fpits yzer doorftak ; deze Varkens lopen des nachts gemeenlyk op

ftrand , daar ze de kleine moflelen opknappen , en daar men ze aan 't kraaken hooren kan

,

en worden daarom van onze Jagers , Strandjutten genaamt : Deze voorfchreven fteen is £» «w*

in het zelve geflacht nu al 3 of 4. maal overgeërft en gefchonken met die ingebeelde 'iljll

kracht, dat hy veelderleijedroomen zoude maaken , (het welk geen wonder is , want hy w°rd-

komt van een flaperig beeft)inzonderheitals men eenig gewigtig voornemen heeft,zoo zou-

de deze Steen de goede ofquade uitkomft dooreenen droom openbaaren : Doch de laatfte

eigenaar heeft hem aan my overgegeven by dusdanige gelegenheit j hy was om eenige fou-

ten in de ketenen geklonken , gelyk hy my in 't jaar \66o. als ik het gezag over de v„rlaat

kuft Hito'é kreeg ook geketent overgelevert wierde s hy dede den fteen groote eer

aan , hem neerftig in kattoen bewaarende , alle vrydagen berookende en hem 's nagts der'hdia-

onder het hooft leggende om te zien of en wanneer hy uit de ketenen zoude geraaken ;

doch hy wilde hem niets openbaaren, 'twelk mede geen wonder was, want hy quam
van een dom beeft , het welk zyn leven niet m gevankeniflè , maar meer in vryheic

toebrengt : Doe wierde hy quaat op den fteen en gaf hem aan my over, zeggende, ge-

merkt te hebben, dat hy hem en zyn gedachte niet meer dienen wilde, gelyk hy wel

eertyts gedaan hadde ': Ik zeide laat u dit niet vreemt dunken , dat de fteen u zynde

een Moor niet dienen wil , daar u voorouders heidenen zyn geweeft , die de varkens

wel lyden mogen , gelyk wy Chriftenen ook doen : Ik zal u betoonen dat de fteen

nu by my goede krachten zal hebben, en welwetende, dat hy om een geringe oorzaak

in de ketenen geraakt was, maakte ik hem uit de zelve los; waar op ieder van ons wel

vergenoegt ik met den fteen en hy met zyne vryheit naar huis keerde. De Steen is in Dezcht
't jaar 1 68 2. aan meergemelte Hoogheit van Tofcano gezonden , zynde tri de 2 2 jaa- ^*
ren by my niets verandert, behalven dat ik hem zomtyts met zeep gewaiTchen hebbe, ugva-

wanneer hy wat geelachtig begon te worden : De voornoemde eigenaar hadde hem
van zyn beftevader, gewezen Orangkay van Saluki geé'rft, zynde zy alle gelukkig in

den oorlog geweeft , die hem aan 't lyf droegen , wanneer ze op een tocht gingen.

Doe ik hem kreeg hadde hy eenige plekken als fproeiten, die namaals afgingen als hy

in zeepwater gewaflchen wierde, met een mes gefchrapt zynde, blonk hy van binnen

als Candyzuiker , maar vuurde by nacht niet. De voorfchreven eigenaar hadde noch

een kleinen hoekigen fteen gehad , gevonden in het geraamte van een dode flang, doch Eenat-

van
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Air in't van ze]fs m 'ftukken gefprongen > eer hy in de ketenen geklonken wierdc , en de ituk-

l
"m?'« ken daar na door hem uir mifmoedigheit weggefmeten , te meer dewyl hem de Genius

fevè'fjlT'
^ cs voorfchreve varkenfteens naar ouder gewoonte in de gedaante van een man in den

droom niet meer verfchyncn en geen uitkomft openbaaren wilde , daarom hy zich dien

EmMcr- ook quyt maakte. Op mynen tweeden trouwdag heeft een van de aanzittende gaftenin

een tam varkenshooft , digt onder 't oog een fteeiuje gevonden in de grootte van een

varkmge- crwete j niet recht rond . eerft wit, daar na allenkskens grauwachtig wordende; deze

™ '"'

was zoo hard niet als de voorgaande.

LI. H O O F T D E E L.

Pilas Porcorum. Varkens Bollen.

DfPila ~"H"~"**"Sk
Ewyl wy nu aan 't verhaal der Varkens geraakt zyn, zoo moeten wy noch meer

Pdrcormn I dingen aanhaalen , dewelke zeldzaam in dezelve zyn ; in de magen van de

venpuedit M_^^F voorfchreve Strandjutten of kleine wilde Varkens op het Land Hoehamohel

<S"/*a yin^ men dikwyls 2 ' 3 en 4- ballen omtrent een vuift groot ofminder , zom-

LVII? mige vierkant , zommige rond als een kogel , van buiten zyn ze vaalgrauw gelyk de

veiyn, cf grauwe hoeden > zommige ook bruin , ruig als een vilt , daar aan men de haairtjes

l"ei"
. klaarlvk bekennen kan, ligt en taai van fubftanrie; als men ze doorkapt zoozietmen

groetje* is J
. ' . f , -i ti

taackeri niets dan diergelyke haaicen , in de midden hard, roodachtig' doch noch al van haai-

ren gemaakt , zoo digt en vaft dat de geheelc bal niet dan een enkel vilt fchynt te

zyn. Zy hebben geen zonderlyke fmaak en de haairtjes iemand op de huid komende

verwekken een klein jeuken : De Jagers hebben my tot noch toe niet konnen zeggen,

waar uit deze ballen groeijen , weetende geene vruchten in't bofch noch geen ander koft

die de Varkens eeten, waar aan diergelyke haairtjes ftaan ; het is ook te verwonde-

ren , dat zomtyts 4 diergelyke groote ballen , in eene mage van zulke kleine Varkens

gevonden worden , en de Jagers hebben nooit gemerkt , dat zoodanig varkenvleefch

mrdm dimmer zy van fmaak. Daarentegen heeft men in de magen van zommige koebeeften:

ma<n der diergelyke ballen gevonden , van buiten gladder dan de voorige, zwartgroen en voo-

g^vó'Jdt"
zer ' van binnen mede haairig doch niet viltig , maar als van flym t' zamen gebakken

:

maar deze koebeeften waren lange te voren niet gezond geweeft, quyncnde en uittee-

PifoM»- rende tot dat ze ftierven. Diergelyke ballen befchryft TDoffor Tifo Lib. f. Cap. 2 f.Hi-

ftor. Brafil. gevonden te worden in de Brafilifche koebeeften , die hy Tophos T'Hofos

Jumsntorum noemt: Deze koebeeften gaan langen tyd kuchende en quynende tot dat ze

fterven, gelyk* de bokken, die den Bezoar hebben ; dezelve ballen zyn ganfeh haai-

rig , van buiten met een zwartachtige harde en gladde huid omgeven : Hy oordeelt

Zingt- dat ze komen als de koebeeften op haar vel jeuken gevoelen , het welk zy met byten

lulr'avcr. 'n de buid verdryven , willende eenige haairtjes uitrukken en inzwelgen , die dan on-

verdoulyk in dc mage zittende met de voorfchrevc flymerige huid omgeven worden.

Als dit in de Brafilifche koebeeften plaats heeft, zoo kan ik niet weeten, hoe het in

de wilde Varkens zyn kan , welkers ballen buiten lichtgrauw en ruig , binnen van roflê

haairtjes gemaakt fchynen , daar de Varkens hier te lande allegaar zwarte haairen heb-

ben.

iTftf- Het gebruik van de Brafilifche Tophits is gewreevcn en ingenomen tegens een lang-

hébm. duurige dyfentheria , van buiten als haazen haairen opgelcgt , ftillet het bloeden def

neuzen , 't welk Tifo zegt bevonden te zyn. De Amboinfche Varkenfteenen worden ge-

brandt , en men laat de Jagthonden daar a<tn rieken om gretig op het wild te worr

den,

Om-
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Omtrent de flad Tuncham in het Landfchap Xantunr en voornamentjyk in 't ee- n'"r iu

weft van de vierde Hooftflad Cingchieu omtrent zo mylen naar 'tOoften vznTnncham zmndcx

gelegen; word, zoo ons de Tolk uit hec zeggen der lnwoonders verhaalde, een fteen

in de maag der koeijen gevonden , dien de Sinezen Nienhoang noemen , 't welk op

't Neêrduitfch zoo veel is als 't geel der koeijen , want Nieu is een koe , en koang zoo

veel als geel gezegt ; deze fteen is van vericheide grootte en dikwyls niet veel klein-

der dan een ei van een gans , uirerlyk fchynt hy uit een zachte keyachtige (toffe te be-

ftaan, uitgezeit dat hy gcmeenlyk geel van koleur valt , invoegen hy veel zacbtcren wee-

ker als de Bezoar is , daar voor of ten minften voor een foort van den Bezoar zommi-

ge dezen fteen willen gehouden hebben ; Dc Sinefche Geneesmccfters pryzen dezen
J^f'J'

fteen hemel hoog en wenden groote neerftigheit aan om dezen te bekomen. De Sinc- u»ditn

zen fchryven , dat deze fteen zeer kout van aart is , en zonderlinge kracht by zich heeft iLl""k'"'

om alle zinkingen te genezen , en te verdryven : Het ftof van dezen fteen in ziedendt

water geworpen doet dezelve naar 't zeggen der Sinezen terftont ftillen , en indien

op 't zelve een weinig kout waters gegoten word, zoo komt 'er een rookachugedamp

uittrekken.

Een diergelyke bal is op Honimoa in een koebeeft gevonden , in de grootte van een ,

£c"g!b-

Sinelchen appel , buiten zwart als pik, binnen vol grofte en fteekelige hairen , meed

van Gomoetoe: Den welken ik giflè voortgebragt te zyn, dewyl de koebeeften de jon-
'J£'

ge bladeren van den Saguweersboom gaerne eeten , als mede de Ela of zemelen van gmiin

Zagoëmeel, daar zy dan buiten twyffel veele hairen van Gomoetoe mede ïnüokken , die
d'"""y""-

zich dan in de maagen zetten en t' zamen rollen , en dagelyks met nieuwe flym omge-

ven worden.

In een ouden Poolfchen Bok totCracau isinzynen blaas gevonden een fteen,in de groot- J^M*
^

te van een walnoot, uit den ronden wat gedrukt, zeer hard als een Keifteen met eeni- Bétm-

ge kuiltjes, van verwe uit den grauwen en witten gemengt, zoo zwaar als een gemeene
^l'ffjff

fteen ; men kofte hem ligt fchrabben met een mes tot grof zand , in water gelegt had

hy bobbelen of blaasjes rontom zich.

Hier ontbreeken weder a" afbeeldingen -van denSchryver , dóchde Hr.DoB.d' AquetMf/ï
uit zynfchatkamer ons eenige toegezonden : Zie dezelve op de plaat LVII. by letter A.
deze is zyn Eed. toegekomen van Amboina, is omtrokken met een kaftanjebruine korft ,

doch brokkelig en afgefchilfert ,
inwendigfyn hairachtig , doch vaft in eengeflooten. 'Die

by letter B. is een andere foort , doch zonder korft en veelvoozer vanhairdcelen: Zyn
Eed. noemt die Pila marina. Hier by is noch een derde verbeeldt by letter. C. deze is

,

alzoo zyn Eed. my bericht heeft , hier te lande uit de maag van een tam varken gefne-
den : Men vind ook veeltyds dezelve in de maage ofpenzen van koebeeften; -waar van
ik eenige bezitte, doch verfcheiden van koleur en maakzel, zommige zynfyn van hair

en dicht m een gefooten , andere met een gladde korft omtoogen : Onlangs is my een van
Koppenhaven toegezonden, met lange hairen , hebbende de koleur van eengrys konynen bont

,

doch inwendig heel vaft en hard.

LH. HOOFTDEEL.

Hyftricites. Pedra de Porco.

O Nder den naam van Varkenfteen worden verfcheidé getoont in fubftan- &.pe<jra

tie en kracht van malkander verfchillende , gelyk ze ook niet van een
f^^'f

dier komen: Alle zulke medecynale fteenen, die men wryven en innemen ven, va*

kan, worden niet onder de Aff/?«v?gerekent, maar van de Maleijers eigent- f'hc'^"'

lyk Culiga genaamt. De opregte Varkenfteen komt uit de galle van een Yzervarken , f"r""

in 't Latyn j Hyftrix genaamt, en biet daarom in 't Latyn , Hyftricites, in 't Portu- ^
'

P p geefch.
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geefch, Pedra de Porco d'

1

Efpinha , Maleitfch, Cidigt Landa: Deze is klem, niet

grooterdanccnmusquetkogel, ros, glad als Spaanfche zeep , byzonderals men hem nac

maakt, op het minde aanraken de tonge zyn bitterheit mcedcelendc ,
hy is weinig te

"aard, vinden en zeer dier , want de waarde dezes fteens is hedendaags zoo hoog geklom-

men, dat men het (luk van 60 tot 100 Ryksdaalders verkoopt: Van zyne krachten

hebben andere genoegzaam gelchrevenj zyn gemeene proefis, dat hy in water gelegc

tipt het zelve terftont bitter maakt, ingenomen het zweet uitdryft en daar door den brand

~7,"L
dry

~

van de koortfe bluft. De Sinezen noemen hem Ho-ti-fchoo , dat is, wilde Varkenfteen

,

verftaande miffchien daar onder mede de Yzervarkens , gelyk wy in 't gemeen ook doen.

H«»pnej.
Zy hebben noc [1 een ander proef , nemende den fteen in de handt en houden hem

beflooten , tot dat hy warm word , dan zuigen ze op den arm en zoo ze eenige bitter-

heit proeven , zoo houden ze hem voor goet. De onze hebben dit nagedaan, maar het

Waarde fchynt da[ on2e tc.ngen te dik zyn , of dat deze proef niet altyt vaft gaat. De befte wor-

*££ den omtrent Malakka gevonden, en tegen over op Sumatra in de ftad Bancaks; op

vmdc*.
de Kuft CoTomandel , op Ceilon en andere plaatzen vind men ook wel Yzervarkens

,

maar die hebben geenen fteen , of die ze hebben zyn de befte niet.

De gemeene Varkenfteen ook Pedra de Porco genaamt , in 't Maleitfch , Meftica de

tw7h Soho ' doch beter Mefiica babi, zegt men te groeijen in de maage van wilde Varkens :

Deze vallen op Sucutana en in het Landichap Tampas , daar ze de wilde berglieden aanvan msn-

tntyïl de ftrandwoon'ders brengen, naar hun zeggen uit eenige wilde Varkens gehaalt. Deze

de voor- „roorer dan de voorfchrevene , ligter en zoo ros niet , maar vaal als een halfgebak-

ken fteen , zoo glad niet , en moeten wel 6 uuren in t water leggen , eer het bitter

word ; zy hebben dikwyls een viltig aanwas , gelyk de PiU Porcorum in 't voorgaan-

de Hooftdeel , daarom wy in 't eerfte meenden , dat wy den regten Pedra de Porco

gevonden hadden , doch geene bitterheit daar aan proevende , hielden ze 't voor een

ondeugend goet. Ik hebbe 6 diergelyke fteenen gezien, door de Portugezen aan on-

zen Refident op Timor verkocht onder den naam van opregte Pedra de Porco, gelyk

miflehien waar was , want naar myn oordeel warenze gekomen van wilde Varkens op

het groot Eiland Ende vallende : Zy waren in de grootte van een okkernoot ; zommige

kleinder van fubftantie , en van koleur als even gezegt : Na dat ze 6 uuren in water gelegen

hadden , gaven ze aan het zelve een natuurlyke fmaak van Slangenhout ,
waar uitmen oor-

deelen zoude, dat de Varkens de wortelen van Slangenhout eeten, en dat het Slan-

genhout, 't welk mede op Ende groeit, dezelve kracht hebbe als de Varkenften ;
doch

op het zelffte Eiland vind men ook Yzervarkens , maar kleinder van lyf dan de Ma-

lakkifchc en met korte pennen, meer naar Eegels dan Varkens gelykende.

Lapiïït è felle aprï.

E,„ i„. In de galblaas van de wilde Varkens vind men ook zomtyts kleine hoekige fteentjes

als ciceren , hooggeel als donker ooker , zommige hardachtig , zommige bryzelig

,

van fmaak zoo bitter als galle, doch niet fterk j deze zyn noch niet onderzocht wat

krachten zy hebben : Ik heb in eene blaas 7 ftuks gevonden , alle ruim zoo groot als

cicer, hoekig, glad, tuflehen de tanden brokelig. In een ander wilt Vatken op Boen

zyn gevonden 3 fteentjes in de grootte van piftool-kogels , mede hoekig en brokehg

als uit veele kleine ftukken t' zamen gezet: De eerfte 7 fteentjes zyn gevonden in een

galblaaze van een mager wild Varken of wilden Beer, op Hitte in 'tjasar 16^7. inde

grootte en gedaante als kleine hoekige boontjes; zy lieten zich ligt fchrabben en wry-

ven tot poeijer, van koleur regt als droogc geele gom of Gutta Cambodja.

Fedra de Porco van Larentuque.

E,av;,r- Deze Pedra de Porco is in de grootte van een Lemon nipü of kleinder , word van

dt foort. de
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de Portugezen van Solor of Larentuque gebragt, zoo zy zeggen, gehaalt uit eenige wil-

de Varkens j het zyn zeer brofte bolletjes , onettenrond, hier en daargefchilffért en af-

gedrongen buiten uit den roiTcn en grauwen gemengt , binnen grauw en zoo teer , dat

men ze met de nagels van de vingers bryzelen kan tot een fyn meel
,
dcrhalven

men ze zachtjes met water op een Heen wryft en inneemt tegen de koorts, de fmaak Wwit»

is in 't eerft wat fpeceryachtig , trekkende naar de medecynale wortelen Luffa Radja en Je \
'„

!

ts

Raiz Baffado, in 't laafte merkelyk naar ilangenhout trekkende ,
dies men zeggen zou-

de, dat de voornoemde Varkens veel van die wortels moeten gegeten hebben.

De Tedra de Porco van Malakka gekomen, in de grootte van een middelbare pruim , DM-

woeg iojohorfche maafen of 12 Japanfche maafen , doende 120 Condoryns , en 't p'
cd 'ra de

goldt 364. Spaanfche matten. Daar is noch een derde foorte van de Tedra de Torco ,

flegrer dan d' andere , gelykende naar fyne vilt of de ballen , die men uit zommiger koe- waard,,

beeften maagen haalt: Deze is mede bros en moet zachtjes gewreeven worden, waar

van men omtrent een lepel vol inneemt, de bitterheitis klein.

Eenige Experimenteerde krachten van Pedra de Porco uit een
Etihaé

zeker (MS.) gefchreven werk aangehaalt en hier opvolgen-"*-

de voorgeftelt:

1. Is dienftig voor den fteen, en ik hebbe daar mede genezen zekeren Minnebroe-

der van d' ordre van S'. Francifcus.

2. Tot de bloetloop, waar mede zeer veele heb genezen.

3. Tot het Colyk, gelyk dikmaals ondervonden heb.

4. Tot alle gebreken van winden voortkomende.

ƒ. Tot bort of mordexin , 'twelk met veel braaken en afgang aankomt.

6. Voor fenyn is 't krachtiger dan Bezoar.

7. Tot de Pleuris een dodelyke ziekte.

8. Tot allerhande pyn van de maag.

c>. Tot de koortzen een krachtig geneesmiddel.

10. Tot allerhande hartkloppingen.

1 1 . Tot de vallende ziekte.

1 2. Tot alle winden in 't lichaam.

1 3 . Tot afdryving en doding der wormen.

14. Tot de binnenfte Apoftemata.

De voornoemde krachten heb ik dikmaals ondervonden , behalven noch eenige ande-

re , die andere Autheuren befchreven hebben. ^
Laat dezen Steen in weinig water leggen , en zoo de ziekte zeer Merk is , zoo lrmL

moet 'er een weinig van de fubftantie gefchrapt en dan van 't zelve water gedronken

worden ; de prys des zelfs is zomtyts 200 Ducaten , byzonder wanneer hy groot is

,

en hoe dezelve ligter is, hoe beter hy is. Was getekent Albertas Polonus.

LUI. HOOFTDEEL.
Lapis è Cervo.

IN
de maage van een Hertebeeft , door onze Jagers op Combello gevangen , is D,Lapis

gevonden een witte Steen in de grootte en gedaante van een duiven-ei , zoo *Obto

hard en glad , dat wy hem voor een keifteen aanzagen , en ook noch daar^
voor houden , om dat hy by nacht vuurt gelyk een ander keifteen : De &/,^c„

gilling is dat het Hertebeeft hem onder het drinken moet ingeflokt hebben
:
MiC «•«»**.

fcmen was hy eerft hoekig of onordentlyk gelyk men andere fteenen ziet , en is daar „a^
Pp » na

'" v""'
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na in de maage zoodanig gefatzoeneert ; dat zulks gefchicden kan heb ik ervaren aan rtuk-

jes van wit Kalbakaar , die ik een tndt ingegeven hebbe , en des anderen daags gedacht

zynde wierd het dukje Kalbahaar kleinder en ronder bevonden, daar het nochtans in

hardigheit den keideen niet veel wykt.

LIV. HOOFTDEEL.

Oculus Cati feri. Meftica Cutsjing.

d'Oculus

Cati tèri

tefihre-

ven.

Waar die

gevonden

Bellonius

en Plmius

aange-

kaalt.

Een dief
gelyke in

den nagap-

felvan een

Huiskat

gevonden.

Haar
loedar

beu.

Werdby
den Scbry-

ver JEïü-

ritcs ge-

Ult het Katten gedacht heb ik tweederlei Meftica aangetroffen» naar 't zeggen

der eigenaars > .beide gevonden in den oogappel > d'een van een tamme,

d' ander van een wilde Kat: De laatfte gevonden op Bo'eton in den oogap-

pel van een wilde K.it , ftond in een ring en was in de grootte van een erweet,

doch zoo het fchynt plat gedepen en rond , niet doorichynende , aan de kant donker

ros , in de midden met een witte plek als een paerl > dewelke by avont en by de kaers

groter en klaarder zich vertoont dan by dag: De Boètonder zeide dat een wilde Kat in

zyn land groter was dan de tamme , wreet en zeer lchuw voor menfchen , weinig te

vinden in 't hooge gebergre , doch zoratyts omtrent de Negory komende, de graven

omwroetende en de verichbegravene lichamen verfcheurende , haar oogen lichten by

nacht als vuur : Het was geen civetkat noch het dier Lau , beide gedachten van wilde Kat-

ten in Amboina bekent, weshalven ik giflê dat dit een {lach van Hyena moet zyn, waar

voor BeUonim de civetkat houd, eaTlmius lib. 7,0. cl 1 .&lib. 3 7-cap. 10. getuigt ook

,

dat in den oogappel Van de Afncaanfche Hyena fteentjes gevonden worden , die hy

Hyientie noemt, van twecderlei koleur.

De eerde Steen is op Makkaftar gevonden in den oogappel van een oude tamme

Huis-kat , mede in de grootte van een erweet , rondachtig doch overdwars met een

kromme keep als of de deen by 't indroogen gekrompen was , dewelke een wit en half

doorichynende draal maakte , blinkende als de draal in andere deene Katoogen , en

dedende d'eene geelachtige helft van d'andere, die naar 't bruin trekt , doch de oneffen-

heit kan men beter met de nagel voelen dan met het gezigt bekennen , ook is de draal

by de kaers lichter en groter dan bydag; en daardevoorfchreve keep een bochtje maakt

gelyk een haakje > ziet men den deen half doorfchynend , en een lichtje daar in , in-

zonderheit als men 't by de kaers befchouwt. Tot wat einde zy beide van de Makkafla-

ren en Boetonders gedragen wierden , widen zy my niet te zeggen ; d' een eigenaar

was een Sinees, dewelke happig zyn op hun voordeeltje en miffchien daarom de katte

natuur van noden hebben. Ik noem hem in 't Latyn z_/Elurites , dat is, Katten-deen,

en voege daar by , dat de voornoemde kromme paerl draal naar u toegekeert den Cyffer-

letter 9 verbeelde, hebbende naar de andere zyde noch een ander kleinder haakje, als

of men 6 en <> aan malkander gevoegt hadde : Hy kookte mede in Saguweers azyn , maar

vuurde by nacht niet , het welk de fteene Katoogen doen. \

LV. HOOFT-
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LV. HOOFTDEEL

D
Bezoar. Culiga kaka.

E Bezoar word voor geen Meftica gehouden maar voor een Culiga \ wiens De B<>

f,b
uitvoerlyke befchryving zie by andere : De oude en tot noch toe bekende

Bezoar word verdeilt in Orientalifchen en Occidentalifchen , en beide groei-' \_

jen ze in een byzonder vleefachtig beursje, veel by malkander in de maage S"**
van zekere wilde Bokken , in 't Perfiaanfch Tazan genaamt. De naam Bezoar willen Waarom

zommige afleiden van een Perfiaanfch woord Belzahar > het welk zoude te kennen gee- "aam,.

ven Heere des gifts : De Occidentaalfche komen uit Peru: De Onentaallche uitïVr-

Jien , Curaffou , Arabien , Malabaar , en de Eilanden Ilhas de Vaccas by Jafanafa-
tam gelegen , doch die uit Curaffou worden voor de befte gehouden , en daarom by E»wMt

d' Arabiers genaamt Hagjar Curajfou , waar van zie de fchriften van Vhilippus Baldeus ty
„^'

en andere. Wy zullen alhier befchryven een nieuwe foorte van Bezoar , myns wetens m
de Europifche fchriften tot noch toe onbekent ; in 'c Maleitfch genaamt , Culiga kaka Hu»ie-

of Culiga kees , met een half Duitfch woord; in 'tPortugeefch , ï'edraoi'Culiga d' Bu- 1""^"

zio; in 't Sineefch , Gautsjo-, alle betekenende Apen fteen : Aan koleur en fatzoen ver- «««*»•

fchilt hy niets van d' ouden, want de meefte zyn mede olyverwig, andere groengeel,

zommige ook bruinachtig , gemeenlyk zoo grootals een hazelnoot, andere langwerpig

als een ftuk van een vinger, alle van fchellen over malkander liggende gemaakt , van

binnen met een kleine holligheit , daar in men iets kafachtigs vindt , het welk voor het

befte deel van dezen fteen word gehouden j men brengt ze uit de Succadana en Tamüas

,

plaatfen op Borneo, daar ze de ftrandwoonders bekomen van de berglieden ; naar 't zeg-

gen van deze, zouden ze groeijen in een zeker flach van Apen ofMeerkatten , want u
zy konnen ons niet ter dege berigten van de eigentlyke gedaante dezes diers , daar in

ze groeijen , alleenlyk daar in overeenkomende dat het een zeker flach van Apen is,

die de Maleijers Kaka noemen ; zommige zeggen , dat het groote en Apen zonder ftaer-

ten zyn , diergelyke wy Bavianen noemen of beter Papianen s andere dat het kleine

en Apen met lange ftaerten zyn, in 't byzonder op Borneo, Mothien genaamtj ande-

rere wederom zeggen, dat ze groeijen in de maage van die Apen en veele by malkan- Waar en

der j andere en wel de meefte , dat men ze op dusdanige wyze vind : De berglieden
^Zt1j'«

gaan op zekeren tyd uit en fchieten deze Apen met ftompe pylen of met fpatten , die

zy uit een roer blazen , die het dier flegts quetfen maar niet dooden ) nu heeft den
Aap die manier , dat hy een gaatje in 't lyf krygende het zelve met krabben groter

maakt , daar na zoekt hy eenige Medicinale kruiden , die hy in den mond kauwt en
daar mede de gaten flopt , en waar over het vel toegroeit , waar uit dan metter tyd

deze fteenen groeijen , te weten uit de gekaude bladeren en het bloed dezes diers ; na
verloop van eenige jaaren gaan ze wederom in 't gebergte naar dezelve plaats , daar

ze te voren den Aap gequetft hebben , fchieten hem met fcherpe pylen dood , en be-

taften hem overal aan 't lyf, daar zy dan een bult vinden , fnyden den zeiven op en
vinden den Bezoar daarin: Voor de waarheit hier van wilik nietinftaan , maarlatenhet

aan 't verder onderzoek ; immers de Chinezen en andere inwoonders van Borneo lacchen De/n-

d' onze uit , dat ze die Bezoars , die men te Bantem te koop vind en in deze geweften
j

alleen bekent zyn , uit Bokken willen halen , daar het anders niet dan Aapefteenen zyn.

De Bezoar was in vorige tyden in vry grooter achtinge dan hedendaags , wanneer "zy'»v"tl
hy in prys zeer afgeflagen is , ten deele om dat men aan hem zoo grote kracht niet

J™'*"
bevind als men eertyts wysgemaakt wierdt, ten deele om dat hy zoo dikwyls vervalfcht waardy.

Word.

De proef van den oprechten was eertyts, dat men een draat, door het zap van eenig

ven die

dapeflee

Pp 3



%ot D' AMBOINSCHE
vergiftig kruid gehaalc, met een naaide door het been van een hond trok, latende den

draat daar in (teken ; wanneer nu de hond tekenen maakte dat hy fterven wilde , gaf

men hem gefchrapten Bezoar met water in , genas hy daar door zoo hield men den

fteen voor goed, en zoo niet, dan verwierp men hem. De Maleijers toetfen hem al-

•fwtidc dus . Zy fmeeren dunnen kalk op een wit linnen en wryven den Bezoar daar op

,

Si/fm. verft hy terftont het linnen geel zoo is hy goed , maar verft hy langzaam, wei-

D'/' nio l of donkergeel , zoo houden ze hem voor gemaakt : Dewyl egter deze
proef van ' " c

. r-v < i i r
d,» Schy- oef n j et al te vaft gaat, zoo houde ik deze manter: Druk een heet gemaakte Ipy-

ZhTfr ker tcgens den Bezoar, iS hy goed, zoo fpringen de fchiliferen daar af, is hy valich,

aa„gewe- ^t de heete fpykg,. daar in en de fteen fmelt j of breek Benige fchilffertjes daar

af en leg dezelve op een heet yzerblek , de opregte fpringt in kleine ftukjes en ver-

valt zonder rook, de valfche fmelt met rook en een hersachtigen reuk, want hy wotd

van eenig hers gemaakt : In ftukken gebroken hebben alle de opregte een holhgheken

daar in iets kafachtigs ,
gelyk een gedroogdt blaadje : De vallche zyn ook maflief, of

hebben iets dat men ligt bekennen kan, van menfchen daar in geileken te zyn. DeSi-

nezen hebben noch een verdragelyker manier om te vervallenen , makende uit veele

ƒƒ« v» kleine een grooten op dusdanige wyze : De kleine ftoten ze tot een fyn poeijer en maken

met water een fyn deeg, daar van fmeeren zy dan overeen fteen, eerft in de dikte van

%d"b"~ een mes , latende 't zelve t'elkens droogen eer zy het ander daar op fmeeren en zoo
W°rdt

'

voorts tot dat het geheele deeg verbefigt is , op dat de fteen mede fchilfterig worde.

Deze gemaakte Bezoar is qualyk van den natuiirlykcn t' onderfcheiden en ook byna

van de zelve krachten als uit de zelve ftoffe gemaakt , wordende dus uit veele kleine

Hkr ue een groote gemaakt j om dat de groote meer gelden : Egter kan men ze daar aan beken-

,,,vadcr
nej] j om dM van de natuurlyke het bovenfte velleken afgenomen het onderfte altyt

gladder is en meer blinkt, het welk de gemaakte zoo niet doen.

H H De prys is hedendaags veel vermindert van den ouden , daar men een Karaat van het

wZd,. grootfte flag voor 8 ftuivers plagt te verkopen : i Karaat van het middelflach voor 4,

en 6 ftuivers ; van het kleinfte flach voor 2 en 3 ftuivers : Hedendaags kan men te

Bantem een grooten fteen , die meer dan 1 0119e weegt voor 8 en 10 Ryksdaalderss

het klein en gemeen flach voor 4 en f Ryksdaalders de once kopen. Op Snecadana.

en Banjar maffing , plaatfen op Borneo, zyn ze ook voor minder prys te koop.

H„„„. Naar 't voorlchrift der Sinefche doftoren moet men dezen fteen digt gefloten be-

irmkby waren , op dat zyne fyne deeltjes niet vervliegen , daarom maken ze tot ieder grooten

tSttZ fteen een byzonder doosje van wit hout , daar m ze den fteen met katteen bewonden

£?"" digt bewaren , gelyk men ze ook te koop vindt : Zy willen ook dat men by 't inne-

men van den Bezoar de tanden niet raken zal , om dat hy dezelve bederft , daarom,

gieten ze den zeiven op een blaatje of geutje den patiënt in den mond. De minfte<&-

fis is 10 grein , maar men neemt 'ei ook tot 3 o grein in , want men kan hem niet te

Zy» veel innemen , inzonderheit als men zweeten moet. Zy gebruiken hem tegens aller-

Zltll' hand ingenomen fenyn, brandige koortzen , ziekten, die uit Melanchohque humeu-

verjhrk,*. ren ontftaan, als fchorftheit, de beginnende melaatsheit-, en om de jeugt fris en ge-

zont te bewaren plegen ze tweemaal "s jaarlyks te purgeeren in Maart en September,

wanneer de Zon in den Evenaar komt , en de volgende 5 dagen nemen ze dagelyks

het gewigt van 1 o greintjes Bezoar in met rozenwater , waar mede zy de jeugt on-

derhouden willen. Al het voorgaande uit het voorfchrift der Sinezen zal men verdaan

van den nieuwen Bezoar of Aapefteen en niet van die uit de Bokken komen, dewelke

"%% hun onbekent zyn. Ons volk neemt den Bezoar hedendaags in vry grooter menigte in

Sftrmü dan eettyts, want een gemeenen fteen wat groter dan een hazelnoot deilen ze flegts in

3 of 4 deelen , en neemen felkens een deel op eenmaal in.

wLK,„» De Chinees ZeuquiiM zegt in 't Sinefche Landtboekje te vinden , dat de Bezoar kome

*" c
l"~ van het Dier Monjet (anders Mothien ,

) 't welk hy niet anders befchryft dan een gefteerten

qu'L Z Aap in *c Landfchap gueicbeu , by hem S^ufchiu genaamt, 't welk vol welriekende ktuiden
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en bloemen iss men vangt de Apen met ftroppen , (lacht ze en betaft ze overal, waar bui-

len aan 't lyf zyn , daar in men den Gautfcho vindt) wiens proef is met kalk als boven,

en hy wil ze binnen niet vol hebben. In Sina worden ze meeft gebruikt tot de kraam-

vrouwen om het nawee teverdryven, ingegeven meteen gekookt mengze! vinCaffóm-

ba en Hoifchjeey dat is, drakenbloet in kleine koeken , om te zuiveren en te verfter-

ken. Mansperfooncii nemen hem in met flappen Arak , 't welk hun wyn is. De Be-

zoar extraSto ex animali fagitta Iransfxo , quodfovebat partem fagittte in fuo corpo-

rf, dat is, van den Bezsar gehaalt uit een dier met een pyl doorfchoten , 't welkeen

gedeelte van den pyl noch in zyn lichaam hadde. Vide Mijcell.Curiof. adAnnum 1670.

obf. 1

1

;

.

LVI. HOOFTDEEL.
Enorchis Silicis. Meftica batu api.

"TjT N 't jaar 1672. hebben myne Jongens op de Zuidzyde van Boero , omtrent den d' Éno:-

B ftrand van fVayfamma, daar men veele vuurfteenen vind, in een rotze, dien ze f^/fr
'^
a'

fl klieven wilden tot geriefvan hun vuurflag , in des zelfs midden en holligheit gevon- «•.»"'
-JML_ , die geverfd

den eenen anderen witten fteen naar de holligheit gefchikt , ook veel meer de hollig- dm wsrl

heit en de uitwendige fteen naar den ingeflofenen : Hy was in de grootte en van ge-

daante van een duiven-ei , vuilwit, en donker, wat weeker dan een ordinaris keifteen
.,

egter by nacht vuurende als men hem tegen eenen anderen fteen floeg. Men mag hem

houden en noemen een foortc van Enorchis > waar van Tlinius Lib. 37. cap. 10.

In 't jaar 1667. als d'Hr. Cornelis Speelman den oorlog op Makkajfar voerde , heeft

een Boëtonder midden in een Keifteen op dat Land en in des zelfs midden gevonden

een diergelyk eiformig fteentje , niet wit maar blauwachtig en het zelve aan den voor»

noemden Admiraal gefchonken. Men zoude alle deze fteenen niet qualyk rekenen on-

der de Techolidas of Joden-fteenen , dewelke altyt gevonden worden in 't hart van mar- By iejr

mer of andere di.ergelyke groote fteenen, want het komt my niet waarfchynlyk voor, ^"J
1

"^.

dat zeker Chirurgyn my verhaalt heeft in Suratte gezien te hebben vrugten van een

Boom , waar uit de Joden-fteen gehaalt wierde , waar van hy ook een handvol toon-

de ganfeh natuurlyk en gelykformig met die wy in ons Land hebben. Ik houde'tdaar 'tGtvec

voor , dat alle diergelyke ingeflotene fteenen eerft gemaakt zyn , en daar na van den j£
omvattenden marmer of andere Keifteenen, dewelke in 't eerft een vloeijende ftoffe «w

waren, omgeven worden.

LVII. HOOFTDEEL.

Ophitis Selonica. Ceilonfche Slangenjleen.

OM tot den Slangcnfteen te komen, van den welken men veele waareen ook D'p^\-
eni 7 n tesbdoni-

kluchtige dingen verhaalt > zal ik voor laten gaan het geen Philippm Bal- ca»/ sua-

deus van den gemeenen en in Indien overal bekenden Slangenfteen fchryft :
l
j?Z"Jt"

Verdeilende den zeiven in natuurlyke en gemaakte, naar zyn zeggen beide
J^"-^'

van een fatzoen, te weten in degroottcvaneendubbeltjeofhalvefchelling, platrond, Zyn na-

zwartachtig , en in de midden met een wit oog. De natuurlyke komt voort van een 'f'^^
Waterflang , als men den zeiven met den ftaert ophangt over een pot met water , zoo- mg%£

danig
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tmtrlyk danig dat hy het water even lekken kan , zoo zal hy na weinige dagen den (leen in den

komen. pot ukfpouwen, dewelke dan in 't korte al het water doet opdroogen ; deze is een ko-

ftelyk geneesmiddel tegen de waterzucht, als men hem op den buik vaneen waterzuch-

/fndtrge- tigen bindt, zoo zal hy al het water uittrekken : Andere zeggen , dat hy komt van de

mili». aldervenynigftc (lange, in 't Portugeefch Cobra de Cabeh , in 't Latyn Serpens piloftis

genaamt , maar of dit alles waar zy , en niet veel meer van den gemaakten Slangeftecn

moet verftaan worden , laat ik aan het onderzoek der geene , dewelke in die landen

woonen.

Dmagt- De gemaakte Slangefteen is meer bekent op Ceilom de Kuft vznCoromandelen Ma-

tirclü" labaar , daat hy van de Brambles toegeftelt word, naar 't lihryven van Baldeus, uic

word. de levende deelen van de Cobra Capelo , als het hooft, hart, lever, en de tanden met

een goet deel Terra Sigillata: Andere verzekeren my, dat 'er een goet deel gedroog-

de koedrek onder komt , het welk de Bramines voor een groot Geneesmiddel houden

als komende van een beeft , 't welk by hun heilig gehouden word : Immers de Brami-

nes houden deze kond zoo verborgen , dat zy dezelve noch voor geit , noch voor

bidden aan andere leeren willen ; ja men zegt dat 'er maar een geüacht onder hun ge-

weeft zy, het welk deze kond wifte, en het zelve nu uitgeftorven, heeft men van al-

le de fteenen , die hedendaags gemaakt zyn , dat vermoeden , dat ze hun behoorlyke

#w 6w kracht niet hebben : Het zy zoo het wil , het zyn goede fteenen tegen de ftecken en bee-
iu"Pl-

ten van allerhande venynige dieren geprobeert , als ze maar van d' opregte zyn ; waar van

men voor een vafte proeve houd , als ze in een glas niet water gelegt een ftraa! opge-

ven en eenige bullekens opwerpen, of als men ze tegen het gehemelte des monts drukt

m*ge- daar aan zoo vaft kleven, dat men ze qualyk aftrekken kan: Zommige zyn platrond,

it'plaatly 'n de midden dikft, rontom met fcherpe kanten als een linze , in de midden met een

Utttr. 'wit oog, het welk zomtyts maar aan d'eene zyde is, en in de midden weder een zwart

plekje heeft , zomtyts is het witfte meeft en aan beide zyden ; doch deze acht men

voor Hechtere: Zommige zyn langwerpig en niet groter dan een nagel ofals een Room-

fche boon, meeft zwart en blinkende met een klein wit plekje aan d'eene zyde.

mritn Men legt ze fiegts op den fteek of beet vaneenig venynig dier, eerftde wonden een'

'nfrigTbic-
weinig prikkelende , dat 'er wat bloets uitkome > en dan moet de fteen zoo vaft daar

irnofjlet- aankleven, dat men hem niet aftrekken kan , maar als hy zyne werkinge gedaan heeft

»

\'",Mt. zoo valt hy van zelfs af, gelyk een Bloetzuiger: Zomtyts gebeurt het dat hy door 'tal

te fterk zuigen in ftukkenvalt, danmoet menmeteenen anderen fteen gercetzynomdien

daar op te leggen , den van zelfs afgevallen fteen moet men in koemelk of in 't zog

van cene vrouw leggen , daar in hy dan zyn vergift weder aflegt , zoo dat de melk

Hot mm blauwachtig daar van word : Daar na wafcht en droogt men hem weder af, en bewaart

tLve'n'm hem in een digt doosje tuflehen kattöen ; want ik liebbe gemerkt , dat deze fteen nauw
btwaart, bewaart wil zyn , anders verheft hy zyne krachten , gelyk ik eenen hebbe in de groot-

te van een halve fchelling, aan d'eene zyde grauwwit , dewelke te voren goet was ,

en na eenige jaaren op de beet van een houtfpin in myn hand gekregen gelegt niet eens

hegten noch trekken wilde.

Onder- Ik zal hier byvoegen eene ondervinding van een Sympathetifchc werking door de-

'vmdm zen ^een gedaan , gelyk het my bekent gemaakt is door den Hr. Doftor Andreas Clei-

Hr.Öejjet
jer , en ook te vinden in de Efhemerid. German. ad annum 83. Obfervat. 7. Een zeker

iclfi Sym- jonge van gemelden Heer Cleijers dienftknechten zoude een groote (lang fchoon ma-

^'hc'wtr-
'cen om een Sceleton toe te ftellen , bezeerde hem by geval aan een van zyne vingers

*'»g. door een tand van gemelde flang , hoewel al het vleefch daar af was , waar van hem

de geheele arm opzwol, met ontfteking, koortzen en ydelhoofdigheit; op den fteek

leide men den Ceilonfchen Slangefteen , die het vergift uittrok en den arm dede dun-

ner worden ; maar doe was men verlegen om wat melk te krygen , daar in men den

fteen weder uitwaflèhen zoude ; doch een zoogende vrouw by geval daar by ftaande

Icide den fteen in een kopje, hielde haar borften daar over, en fpuitc genoegzaam melk

op
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°P den zeiven, dewelke daar van blauwachtig en de Steen weder zuiver vvierde ; doch
de warme melk op den vergiften fteen gefpuit werkte zodanig op de borft , dat die

daar van ganfch ontfteeken wierde , en men moeite hadde om die weder te herftellen

:

Van dezen Slangenfteen zie China iUitftrata pag. 8 i.

Ik zal noch hier byvoegen een verhaal van een zeker Chirurgyn , gefiaamt Mr. Chri- Etnm.
ftiaan Gyrarts , dewelke in zynen brief aan my aldus fchryft : Ik wilde van een Slan- ?L*"

r"

genfpeelder eenige Slangefteenen koopen , doch op de proef aan , hy wilde in 't eerft l'-J™
daar niet aan , doch als ik hem een Ryksdaalder beloofde , zoo liet hy hem in den lv"f^L-
arm byten van een jonge getande Slang omtrent de polsader; voorts zag men het bloed

opwaarts trekken , zoo dat de arm opzwol : Hy leide eenen van myne Steenen daar

op, die ik koopen wilde , toen trok het bloet weder neêrwaarrs, liep eerft dikachtig

,

daar na tappelings daar uit , tot dat de Steen afviel ; toen nam hy niets als nagelen
onder een 'Pinang geknauwt en leide het op die wonde met een Dam baru of'folho de

Touw de St. Maria , en na dat ik ze hem afgekocht hadde , vertrok hy en leerde

my, dat zoo men dc Steenen na 't gebruik niet in zoete melk , of by gebrek van die

,

in zout water leide , om het venyn 'er uit te trekken , zoo waren ze bedorven en
noit meer te helpen , en toen ik hem vroeg , wat voor een fubftantie het eigentlyk

was , wilde hy niets zeggen , maar na ik hem zyn begeeren voldeed met fchenking

van een rok , verhaalde hy , dat omtrent de Nicobaadche Eilanden zekere zeeboo-
men gevonden worden, doch zeer diep , welke met kleine yzere dreggetjes eerft op-
gehaalt , dan gefleepen en zoo verkocht worden zonder daar iets by te doen , behal-

ven eenige bygelovigheit, waar aan niets geloofwaardigs is , endaarom metfehryve. Ik
vertoonde hem Kalbahaar ham, hy dit ziende verklaarde dat 'thet zelfde was, maar
hetmoefteeen huit aanhebben j dit geleek heel en al daarna, behalven dat het myne zoo
glinzende zwart was , 't welk hy aan d' andere niet waargenomen hadde , doch hy
verzekerde my , dat het zulk eene ftoffe was

:

Doch dit laafte fchynt my niet waarfchynlyk , en ik geloove , dat de voornoemde
Mr. Chriftiaan van dien gochelaar bedrogen is.

LVIII. HOOFTDEEL.
Ophitis Vera. Meftica Ular.

BEhalven den voorfchreven Ceilonfchen Slangefteen , heeft men in Indien noch an- ZJeOphi-

dere Slangefteenen, van dewelke zoo kluchtige als waare dingen verhaalt worden , !^
cra

'

zoo dat ik niet weet wat ik daar van houden zal : Want om dat ze zoo wei- and"?"

nig gevonden en zoo zelden gezien worden , zoo kan men ze niet uitvoerlyk

befchryven , maar wy moeten ons behelpen met het geene onder den gemeenen man
daar van verhaalt word: Zy zyn niet eenderhande maar van verfcheide fubftantie, ko-
leur en gedaante, komen ook van verfcheide flangen, gelyk ik ze na malkander voor-
ftellen zal , nademaal der zeiver veelderleije foorten in myne handen gekomen zyn.

Op Java is een Slang by de Javanen Ular Maas , in 't Sineefch Kim Soa , dat is , Dc urjlc

Goutflang genaamt, gefpikkelt met rood, geel en zwart, aan den buik geel en blin-

kend als gout , waar van ze den naam heeft : Hy heeft veele tanden , en is op het s,a"ie»

hoofd verfiert met eenen rooden kami hy gaat met het hooft opgericht , varkens en <fa»ST
andere dieren aandoende, als hy vechten wil blaaft hy de keel op, en fpouwtzynfe- ^*

nyn uit
, het welk een menfeh rakende doet opzwellen als waterzuchtig en al quy-

nende fterven.

In 'c jaar 1 679. wierde my de Ophitis ofMeftica van deze Slange getoontin de groot- Zynjf
te van een grauwe erweet, ftaande in een zilveren ring , want naar hun zeggen wil hy ^1'

'

Q^q in"



30Ó D' AMBOINSCHE
fihaf, m in geen gout ftaan, daar in hy zyne krachten verliezen zoude s hy is wit met blauw

gemengt , half doorfchynende ; boven op zag men een zonneken , en binnen in veelo

heldere draaien, die zich verroerden als men hem beweegde , hy trekt al het vergift

uit geftekene wonden, en in azyn met zout gelegt kookt hy, ook beweegt hy zich een

weinig j hy was meeft rond, behalven van onderen, daar hy in den ring ftont , wat

platachtig met een klein kuiltje niet diep in den fteen gaande , waar mede hy zoo het

fcheen in een been van 't hooft geftcken hadde , de kas van den ring was van onde-

ren open , zoo dat men den fteen uitneemen en weder inzetten konde :
Den uitgeno-

menen lag ik in wyn-azyn , daar in wilde hy niet kooken maar wel in zap van Lemon

nifis, en noch meer in fterk Saguweers-azyn , waarin hyveele bobbelen, opwierp , doch

zich niet verroerde , en uitgenomen was hy helderder dan te voren : By avont tegens

Kryftal of klaaren Keifteen geflaagen vuurde hy niet, welke beide kentekenen zyn van

een Meftica. NB. Naar myn gilling zal de voornoemde Slang eenCobraCaéelozyn,

dewelke mede op Java valt , daar de voorfchreve Steen gevonden is.

N.<t«» UlarSana, anders Tsjinde of UUr Vetola ; in 't Sineefch , Backlyong, in 't Mak-

awkrt
fcafTaarfch , Tomma Laboe > is gefpikkclt van bruin , rood en zwart, met een plathoofd,

fi°r
'

daar op ftaat een kring , en in den zeiven een kruis , makende de gedaante van een

oog, waar van hy in 't Sineefch den naam heeft , maar in 't Makkaflaarfch , om dat

mlhrs hy met het hoofd opgericht gaan kan; hy doet geen quaat aandemenfchen, en word

ct"itt' daarom van de Chinezen en Baliërs in hun vaartuigen en huizen opgevoedt en als een

JT huisgodeken geëert, om dat hy hun goed geluk aanbrengt-, hy zuigt egter d' eyers zeec
G
glLuZ* graag uit en dat zoo behendig, dat men byna geen gat daar in bemerken kan: Uit de.;

Zwt
tyS

ze Wlllen de Chinezen den regten Slangenfteen hebben , den welken hy (naar hun
'™rg

''

zeggenJ in 't hoofd zoude dragen , doch zoodanig dat hy hem afleggen kan , wanneer hy

eeten of drinken wil , dan moet men fnedig oppaflèn en den Steen wegroven , want

die men van den doot geflagenen krygt, licht by nacht geenzins gelyk hy anders doen

moet i als de flang hem by geval in 't water laat vallen , kan hy den zeiven niet weêr op-

nemen , en dan kan men hem ook krygen : Van dezen Steen gifle ik, dat Baldeut

fpreekt , den welken hy den natuurlyken noemt , waar van in 't voorgaande Hooft-

deel ; doch hier ftaat te merken , dat Ular Vethola by d' Maleijers een andere Slang is,'

dan die wy hier in Amboina zoo noemen , dewelke is de Coulouber boa of Huisflang >

eerft met eyers en hoenders zich behelpende , daar na zoo dik geworden als een dye

taft ze dieren en menfchen aan : Maar de voornoemde gekroonde Slang, die de Sinezen

eere aandoen , is niet boven i en \ vadem lang , ruim een been dik , met een rond

hooft , en over t lyf zoo fchoon gefchildert als de kleedjes TethoU ;
zydoctnicmant

quaad, maar vergenoegt haar met den koft , die haar de Smezen voorzetten ; hetwelk

den Satan een groot vermaak zyn moet , dat zoo een groot gedeelte des waerelts zyn beeld-

teniftc zoo veel eer aandoet.

En dtr- jje gedaante der Slangen , die den koftelyken Ophitis geven , tot nader onderzoek

tln'Ln- uitftellende zal ik voortvaren te befchryven den tweeden Ophitis , dewelke my daar.

l
ndrJh, voor gegeven ls - Deze 's mv gebraSt en gezonden van den Radja Tomboucco woonende

'Itvmim Dp Celebes Ooftkuft, zynde gekomen van een Slange, die zy my zoo afgryzelyk be-

fchreven, dat de regte Bafihfcm niet lelyker kan afgemaalt worden, want zy zoude

tlfmaTh twee voeten hebben , een hooft en een kam als een haan , zoo vergiftig dat zy met

7é,r"
'~

haaren azem een menfeh dooden kan , gelyk zy ook nergens woont dan in afgelege

gebergten , daar de venynige fpattcn-boom groeit, en daar onder zy haar ophoudt

:

H" * Deze Bafilifcus kan derhalven niet levend gevangen worden , maar was van verre met

™T£°» pylen doot gefchoten, en in haar hooft wierde deze Steen gevonden ; hy was in de

fTjfl- grootte van een dubbeltje , aan d'eene zyde plat , aan d' andere bultig als een halve

kegel, doch wat platter, klaar doorfchynende als een donker Kryftal , doch d'eene

"3r- helft was donkerder dan d' andere , en aan de fcherpe kanten was hy glasachtig. De

ÏTL nachtlichtende Eigenfchap was aan hem ganfeh niet te merken, maar tegen een Kry^

ruiven. *^a*
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ftal of klaaren Keifteen geflagen vuurde hy by nacht , in azyn of limoen-zap wilde

hv niet koken ; dit aan den verkoper voorgehouden zynde , dat zulks immers gceii

cigenfchap van een Meftica was , gaf tot antwoord dat de nachtlichtende eigenfehap

by den fteen niet blyft, als het dier doot gefchoten word, maar alleen by die men van

levende flangen krygt , waar van egter weinige zyn , die zul ken gezien hebben,

hoewel alle Indianen zoo veel daar van fpreeken : Daarenboven alle Meftica, die klaar

en hard zyn , zouden in azyn noch limoen-zap niet koken , het welk ook zyne reden

heeft, want een digte klaare Steen heeft geene gaatjes , ['Por/] daar de azyn indringen

mochtc: Voorts heb ik geene ondervindinge van dezen fteen, en de verkoper wilt 'er

my ook niets van te verhaalen.

De derde Ophitis is my gebragt door eenen Duitfchen handelaar van het groot Eiland j&

Mindanau, by de Inlanders Magindano genaamt, by hem aldaar gekogt voor een ftuk 4,

Guineefch Lynwaat op een afgclege Negory aan de Zuid-Ooft hoek van de Inlanders

die hem gevonden hadden in 't hooft van een Slange, en fteelswyze by hem bragten, gauumt.

om dat hun Koning alle zoodanige fteenen voor zich begeerde 1 Hy was in de groot-

te en natuurlyke gedaante van een Roomfche boon , langs de rugge rondom met een

uitftekende en glasachtige kant , veel klaarder dan de voorfchreven , het Kryftal ofeenig

Kryftallyne glas zoo gelyk , dat men hem daar voor aanziet : De verkoper zoude by

my geen geloof gevonden hebben, had ik in de oude fchrift niet gelezen; dat de op-

regte 'Dracontia, waar voor men deze beide fteenen houden moet, zoo ze waarachtig

uit flangen komen, aan koleur gelyk moet zyn den Kryftal , en aan gedaante een boon :

Hy lichte by nacht niet noch kookte in azyn en limoen-zap , maar vuurde by nacht

tegens eenen anderen Kryftal geflagen t' eenemaalals de voorfchreven , met den welken hy

ook aan den glasachtigen rand overeen quam ; en dewyl zy beide van zoo verfcheide narie

quamen, die eenderlei verhaal daar van deden, zoo zoude ik het by provifie geloven

,

dat ze van eenige Slange moeften komen.

De vierde Ophitis is my gebragt uit de ZuidOoftere Eilanden , die onder Banda ftsan, «jw**

mede in 't hooft van een Slang gevonden, dewelke de brenger niet wifte te belchry- ™s Ophi.

ven : Hy was van aanzien onder de voornoemde , in de grootte van een grauw erweet ,

"s '

half rond als een doorgefnede kogel , beneden plat en blauwachtig , zonder gaatje ,

boven toen hy my gebragt wierd grauw of vuilwit i maar na 6 jaaren merkelyk naar

't geele trekkende , met een fcheurtje overdwars als of hy geborften was , doch pas

Icennelyk en zonder zonnetje , den Chamites , die uit Biagaru komt, qualyk te

onderfcheiden : Hy kookte in Limoen-zap , maar vuurde by nacht niet.

Op Jambi is een groote Bofchflange of gemeene Oelar Tethola ; in welkers hooft £™ f*

gevonden is een witte Ophitis, langwerpig, ruim een halve vinger lang , hard,

glad en blinkende : De Maleijers hangen hem aan hunne kriflen , benaaijen hem in

laaken, cn hangen hem de kinders aan den hals, om voor tovery bevrydt te zyn : tUt-
Jjgjjj

ter tyd wierde hy ook geelachtig, dan leggen ze hem in Limoen-zap , daar in hy kookt tpApi

en zich verroert , ftraks neemt men 'er hem weder uit en weckt hem in water , daarin ~*„'*j.
r£

rys gewaflthen is, wryft hem ook een weinig met den rys, zoo word hy weder zuiver

en klaar, die men dan in kattoen bewaart.

Noch andere Slangen worden 'er genoemt, dewelke een klaaren Steen zouden heb-

ben, als, 1. een Me Liane in 't Sineefch genaamt , datis, Nagga of'T>raco, dewelke™»?™

de Sinezen voor de grootfte Slange houden, en deze zoude gevonden worden op het gnolt -

Eiland Contung , het welk miflehien Toelo Condor zal zyn , daar de Sinelche Admiraal ól""i-

Sampo een tydlang zich opgehouden , en dezen Steen voor zynen Keizei opgezocht

heeft j gelyk hy ook gedaan heeft in de ftad Burneo , daar het land vol van dergely-

ke Slangen zal zyn : Doch de Chinezen zeggen , dat hy op zyn geheele reis maar

een zoude gekregen hebben , die by nacht lichte , en den zeiven aan zynen Kei-

zer gebragt. z.Tambo Sifi is de alderdikfte Slang roet harde fchubben bekleedt en

met een groot gedruis van 't gebergte naar 't water komende. 3 .
Terrebelatt , een

Q_q ! Slar.-
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Slange op Celebes, die haar Meftica in 't water laat vallen > en dan niet kan weder

nemen.

Pmf De proef van een Meftica Ular zal genomen worden , als men hem in water weekt j

MdHca het zelve een baarende Vrouw te drinken geeft , en den Steen over den buik ftrykt,

mutntha- jat zaj naar een gemakkelyke verloflïng geven.

'vmL'tH. Een Chirurgyn hebbende eenige jaaren op Ligoor gelegen in 't jaar lóSy. ver-

klaarde my gezien te hebben een Karbonkel van een Slang by een zeker Regent des Landts

,

had vu» dcwelke door de moeder in zyne kindsheit met een klcetie in 't bofch aan twee takken

was gehangen, toen was 'er een groote Slang by hem gekomen naar 't verhaal van zy-

fihnmdm ng ouc|erS) die een zekeren Steen op zyn lyf liet vallen, en die Slang is naderhantby

fltat. zyne ouders altyt gevoedt ; deze Steen was in de grootte van een oude gefchilde Ti-

ming, ovaalswyze, doorfchynend brandig geel , naar den rooden trekkende , bynachc

zoo klaar fchynende , dat een kamer daar door verlicht wierde : De Viceroy en re-

geerende Opperhooft van Ligoor hebben hem dezen Steen, als hy in hegtcnis zat , af-

genomen en aan den Koning van Siam gezonden.

LIX. HOOFTDEEL.

Steenen uit verf:heide andere Venynige Dieren.

Dt Sm- rf"^ Colopendrites , Maleitfch , Meftica kacki fariboes in het Sinefche Landtfchap Suc.

tcT chuem , of gelyk de Chinezen fpreken Soutjjouam , worden groote Duizentbee-

btnamwi \ J nen gevonden , die de Inlanders opvoeden moeten in hunne hooftkuflèns , die

'scfolZ van binnen hol zyn als een kiftje : Deze kuflèns moeten zy by hen dragen als

'b^/m/ Zy door 'c Land reizen, en s' nachts daar op flapen om bevrydt te zyn van een flach

JirCbmc-
t>ooze Slangen fefe genaamt, dewelke een hooft hebben eenes menfehen aangezicht ge-

uhi.
'
lyk, die 's nachts in de huizen kruipen en de menfehen aandoen; doch zy komen niet

daar deze Duizentbeenen zyn , en zoo ze daar al komen , zoo laten ze de groote Dui-

zentbeenen los , die deze Slangen aandoen en haar ombrengen , welke Duizentbeenen

zy dan weder zoetjes vatten en in haar huisken zetten : Deze Duizentbeenen zyn niet bo-

ven een ipan lang, en egter 3 of+ vingers breed , in 't Sineefch genaamt Jaean ; zy

draagen een Meftica by zich , half doorfchynend en by nacht lichtende , genezen de

fteeken van venynige gedierten en bewaaren den dragenden voor de voornoemde

Slang.

O, ja. Op Java worden de Duizentbeenen ook groot , wel een hand of een fpan lang >

vnaiifchi cn een du im breed , die ook een nachtlichtende Meftica hebben , immers men heeft op Ba-

y™" tavia op het kerkhof in het beenhuis dikwyls by nacht gezien een groote Duizentbeen,

gjjjj" aan 't hooft of in den mond lichtende als een vuurtje i doch de doodsbeenderen weg-

fmrt. genomen zynde wierde zy niet gevonden : Men vermoedt , dat het voornoemde lichc

van haar Meftica gekomen zy, doch andere, die Meftiae uit Duizentbeenen konden too-

nen , hebben geen nachtlichtende eigenfehap daar aan gemerkt , raifichien om dat hy

van een doodgellage Duizentbeen genomen was.

ifeSal- Salamandrites,. Meftica Tocke komt van een flach des Salamanders, bydeMaleijers,

Q™*"°f Tocke, by d' onze Gecko genaamt, vallende op Sumatra , J'ava en Celebes ; deze heeft

pmh- niede een Steen in 't hooft , wit, niet doorfchynende , den Kalappus-fteen wat ge-

fi na.
ny wQrd aan de krifl

-

en gehangen, en vuil of geelachtig geworden zoo word hy

in Limocnzap cn ryswater gezuivert, gelyk in 't voorfchrevc Hooftdeel gezegt is.

LX. HOOFT-
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V
LX. HOOFTDEEL.

Aètites Peregrinus. Meftica Kiappa.

An de Vogelen heb ik de volgende Meftica, Aètitesperegrinus deze waren OjAfe*

twee fteenen eertyts gevonden op Hoelong, een Negory landwaarts in van grinus be-

klem Keram: Aldaar had een Zee-Arendt Haliaëtos , in 't Amboinfch Kiappa J
'f"JJ"'

genaamt > een neft op een boom en dede de Inlanders veelquaat met roo-^^

ven van pluimvee , en was zoo ftout , dat hy geen mcnfchen ontzag ; dies de Heercn je le
,',trs

van dat dorp befloten hem den oorlog aan te doenj men trok te veld met pyl en boog) E
fn ™^'

want 2 of 3 mannen dorden hem niet aandoen , en de eerde > die zynen boom be- verbaal

klom, was genoegzaam lyveloos: Het geluk diende hun dat ze hunnen vyant met py- -Xe»,™

len dood fchooten, en het neft, 't welk zoo groot was dat een Ambonees genoegzaam "™^>>

daar in konde woonen , van boven neer wierpen. De doode Arendt hadde op zyn

kop een knoed , daar andere Arenden vlak van hooft zyn , in dewelke geopcnt ge-

vonden wierde een ronde fteen als een groote musquetskogel ; hy was vaalbruin van

koleur met kleine gaatjes over 't lyf als of hy met fpelden geprikt was , en een mer-

kelyk kuiltje aan d' eene zyde > daar hy mifichien met een adertje aan 't hooft vad ge-

zeten hadde ; voorts donker en hard als een Keideen : Den anderen fteen vonden zy in

't neft in de grootte van een baskogel of kleine bal,uit den ronden wat hoekig,wit als yvoor,

glad en mede fteenhard , behalven op een plaats met 7 kleine gaatjes : Beide kooken ze

in Limoenzap en vuuren niet by nacht. De eerde eigenaar hadde hem gedragen om Bygek

Jêhoot vry in den oorlog te zyn , fchreef hem ook toe , dat de Hollanders hem nooit^
gevangen of gequetft hadden , doe wy in 't jaar 1 6 f4. met hunlieden oorlogden , «• weder.

daar nochtans die zotte man gezien hadde, dat de vogel voor de pylen niet fchoot vry

jvasj daar hy nochtans dezen fteen op 't hooft gedragen hadde.

Van deze Arendfieenen zyn ons mede geene afbeeldinge gegeven , doch, om de liefhebbers

te voldoen , hebben wy onder veele foorten , die voor handen zyn , alleenlyk twee

•verbeeldt; zie de plaat LVII. Die by letter E. is een veelhoekige , doch glad enkaflan-

jebruin van koleur. Die met letter F. aangewezen is grooter , doch ruuwer ,
dien wy

doorgeflaagen , en den zeiven hol bevonden hebben , hebbende in zich een witach-

tig kleinderfteentje, aangewezen met de letter G.

eit on-

derzaebt

LXI. HOOFTDEEL.
Lapillus Motacilla. Meftica Baycole.

DOe het Landt Hoeamohel of klein Keram noch volkryk en met veele Ne- t>t Ia.

goryen bezet was , te weten voor het jaar itf ƒ 1. is het gebeurt dat zeker
[H"™^

0,

Inwoonder van Lycidi in Zee vifchte omtrent een vetvallen Seri , aan wiens -waar die

ftokken een quikftaert zyn neft hadde gehegt , naar gewoonte dezes vogels ,

g
™,Z.

"

die altyd zyn neft maakt op diergelyke paaien in Zee ftaande : als de Inlander nu be-

zig was met viflehen, viel hem dezen vogel laftig , om zyn hooft, uit en in het neft

vliegende , gelyk het een ongerufte en nieusgierige Vogel is, dies hy hem zochte te

vangen-, hy befmeerde zyn neft met vogellym van de melkdes jWmrc-booms gemaakt»

waar aan de vogel kort daar na vad bleef hangen , zoo dat de vifleher hem kreeg»

maar als hy den vogel opnam vond hy een aardig fteentje in 't neft , dies hy den vo-

gel als fchenker van deze rariteit met olye zalfde, waar van het vogellym van zyn veér-

dq 3 tje»
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tjes los raakte» en liet hem vliegen met het (teentje doorgaande ; het zelve was plat>

Htbbrtuk achtig , ovaal, gefatzoeneert als een aangezicht vaneen menfch , te weten boven breed

tïtZT* en onder fpits toelopende als een kin , een duim lang en een vinger breed , harden

mëufthai blinkende als marmerfteen , bleekbruin , doch naar het kin witachtig ; aan de voorde

3? zyden die het aangezicht verbeelde waren veele witte kringetjes te zien . onder ande-

ren twee groote, het welk d' oogen zouden zyn , de oogappel in dezelve was een don-

ker wit plekje met fyne roode adertjes doortrokken , omgeven met een bruine Iris of

kring , en dezelve weder met een witte kring : Deze beide oogen met een kuiltje daar

onder geleken zeer wel een aangezicht of veel meer een dootshooftje : Op het voor-

hoofd zag men noch veele witte kringetjes kleinder dan de vorige , een lichtbruin

plekje begrypende , aan de rechter zyde in 't kruis over malkander lopende ) . van ach-

teren had hy noch meer diergelyke witte kringetjes , doch door malkander en zonder

ordre met noch eenige kuiltjes : De Lifidiaan hadde hem tot aan zyn dood niemant

getoont , hoewel hy bekende dat hy hem bezat ; hy beclde zich in dat het by dezen

ftcen toequam , dat hy gelukkiger en rykcr was dan zyne andere medeborgers
: Eindclyk

heb ik hem door fmeken en goede betaalinge van zyn erfgenaam bekomen.

Entm- Een ander Quikftaertfteen is van my niet gezien maar befchreven uit het verhaal van

*"J°m eenen ouden geloofwaardigen Orangkay : Deze fteen was gevonden door een Inlander

van Caytetto , als hy op den ftrandt ging wandelen , vloog hem een Quikftaert zoo
jtaertfiiiri.

moei] ^ Qm ,
lloo fc

;

yat nv ]lcm met geen geraas verjagen konde ; eindelyk floeg hy

met zyn neusdoek en raakte by geval dien moeilyken vogel , doe liet hy een fteentje

voor zyne voeten vallen , 't welk noch ook wilde nabootzen de ongerufte natuur van

2jpp. zyn vogel : De Indiaan nam den fteen op en bevond hem eenigzins gelyk te zyn het

damtien
ej van Vogel j aan 't eene eind bruinachtig , aan 't ander zwart , in de midden wie

hit.
'

met een heldere fchyn. Zy verhaalden veel wonders van dezen fteen , waar van het

geloof by hun blyft.

De vinder had hem in een beker half vol zoete Saguweer gelegt , waar op de Sa-

guweer begon te kooken , en niet ophieldt tot dat de beker vol wierde :
Onder rys ge-

mengt, die men de hoenders voorwierp , hadde geen hoen eenigen korrel van den rys

gegeten , zoo lang de fteen daar by lag : Den dragenden maakte hy gauw > ras en on-

vermoeit in 't lopen of marcheren , hebbende zulks aan hem zelfs bevonden , wanneer

hy in den Hitoëfchen oorlog omtrent het jaar 16+2. van de Hollandfche foldatenyve-

rig vervolgt wierde, doch hy zeide niet daar by, dat 'er miflehien een halve myl fpa-

Bygihof tie tuftchen beide was. Alle vrydagen wierd hy met Benjoirt of T)upa berookt, en in

<kr Man- een (fogkjj. van Mufcm Zibeth of ander ftinkend reukwerk zorgvuldig bewaart , hier

Amzdvat door had hy een reuk gelyk alle Meftkte , die ik van de Inlanders gekreegen hebbe;
-

Sum
waar uit blykt wat afgodery en waangeloof zy met diergelyke ftecnen bedryven en met

meerder hartzeer daar van affcheiden dan van diamant en robynen. De vinder , die

hem van den vogel zelfs gekregen hadde , verhaalde noch iets anders daar by; als hy

met den fteen t' huis quam , is hem een klein manneke van een ganfeh korte ftatuur , doch

onbekent, ontmoet , dewelke hem van de kracht dezes fteens onderricht heeft , na-

mentlyk wanneer ze ten oorlog uittrokken om eenige vyantlyke vaftigheit in te nemen,

dat ze dan den fteen inZaguweer zouden leggen, en alle daarvan drinken, zoo zouden

ze alle gelukkig op hun tocht en voor 's vyants wapenen verzekert zyn , onder beding

Brxehef dat hy den ftcen als boven ftaat bewaaren en berooken moefte : Op dezelffte manier

hrjïreili-
lez£n wy de afgocji(-che Iftaëliten hunne netten en garen berookt hebben als zy een

goede vifchvangft hadden. Habacuc. Ca». 1 verf. 1 6.

Pnnen De eerfte fteen tegens een Achaat geflagen vuurde by nacht doch weinig , in Li-

Zlvt'n moenzap en Azyn heb ik hem noit getoetft, zorgende dat de mooijekoleur bederven

mogte; doch in een halv vollen beker met Saguweer leggende, wierde dezelve terftont

vol , te weten , op dat gy 't wel verftaat , toen de jonge meer daar toe goot, en an-

ders niet.

Tün.
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Win. Lik 3 7. Cap. 1 o. maakt ook gewaag van een Quikftaertfteen , dien hy Chlo-

rites noemt , dewelke groeit in den buik van een Quikftaert t' zamen met den Vogel
, Püniusfe.

en deze is grasgroen , welke koleur aan den voorfchreven niet te vinden is. De

willen, dat men hem in een yzere ring zal zetten tot eenige wonderbare krachten naar

hun manier» waar uit gy ziet dat het al een oud bygeloof is met dezen Steen, den zei-

ven meer krachten toe te fchryven als de natuur geven kan : Waar mede ik egter de

invloet van 't geftarnte geenzins verwerpen noch ontkennen wil , dat een (teen in 't

eene metaal krachtiger word dan in 't ander , hoewel Vlinius naar zyn manier daat

mede fchynt te (potten.

LXII. HOOFTDEEL.

Steenen uit verfcheide andere Vogels.

OP Boeton vind men een Vogel hebbende een gemengt fatzoen van een wilt

Hoen en een wilde Duive , langs den grond lopende gelyk een Velthoen , maar vógel"e '.

de bek en de item is van een wilde Duive , zwart van vederen maar op de vier-

ken uit den groenen blinkende. In zyn krop vind men een hoornachtig beurs-

je, eninhetzelvcgemeenlykeenwitSteentjealseenKeifteendochweeker, indegroot- mM-

te van een boontje , en laat zich met een mes fchrabben •, de wittigheit blyft niet lang , J^g^
maar verandert binnen een jaar in geelgrauw met een bruin plekje boven op : De Boe- «£«>^

tonders brengen deze Velthoenders op de markt te koop en de mecfte hebben dit
""l"*'

Steentje.

Een ander Vogel my van Taljabo gebragt , niet veel van den voorfchrevenen verfchillen-

de , behalven dat de vederen vuilgrauw waren , die hy ook weinig had , en door het minfte ir„e'„ „„.

handelen uitvallende , zoo dat hy byna kaal was , zelden hoort men een (tem van hem ,
tegen ***«

den dag een weinig zuchtende , als een wilde Duive : Hy hadde mede in zyn krop een

dergelyk hoornachtig beursje, en daat in eenen witten Steen , aan hardigheit en ko-

leur van een Keifteen niet te onderfcheiden , plat , hoekig , en weinig naar den blau-

wen trekkende , en zyn wittigheit niet verliefende gelyk de voorige. Het Hoen is my

gebragt onder den naam van Ajan Taljabo, zynde een van de Soulanefche Eilanden,

hard van vleefch, de (pieren van de dyen en de bord zoo vol (malle beentjes, als of

het vifchraten waren , maar het voorfchreven Boétonfche Velthoen is veel beter van

fmaak en vleefch.

De twee voorfchreve Steentjes tegen Kryftal of klaren Keifteen geflagen vuuren by pnc}.

nacht, waar uitikgifle, dat ze natuurlyke Keifteenen moeten zyn , die de Vogels in-

(lokken en in hun krop blyven (teken ; doch dewyl ze altyt een byzonder huisken

hebben, zoo is't gelooflyk, dat ze dien Vogel een byzondere dienft moeten doen.

Aan de Kaap heeft men in het doir van een ei eenes Vogelftruis gevonden een Steen , De 3
*

in de grootte van een duive-ei , wit en in de gedaante van een Calappus-ftcen , een f°°"
y™l

weinig met blauwe adertjes doorregen ; maar de gedaante van een fchynende zon had fruit.

hy veel klaarder dan een Calappus-fteen. Hy is te zien by den Heer gualbergen.

LX1II. HOOFT-
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LXIII. HOOFTDEEL.
Sepites. Meftica Sontong.

De Scpi- "W- -*r It de viffchen heb ik de volgende Sreenen bekomen : In het vee van de Zec>

Kfihjbi' 9 k^t Sepia, in 't Maleitfch Sontong genaamt , groeit een langwerpig Steentje»

"Eer/Ie J fchaars een lid van een vinger lang > aan 't eene eind een fchaft dik en daar

fotrt van na fnulder in een ftompe fpits toelopende , een gelchilde korrel van de
aeZec ai.

vmc^ t. Qnemon wat gelykende, doch glad en effen, in 't eerft fchoonwit en halfdoor-

fchynende , mettertyd aan 't fmalfte eind vuilgeel of vuilachtig wordende : Men heeft

hem my gebragt voor een Meftica van de voornoemde vrugt Gnemon , doch naderhanC

. door onze Natie op Manipa in het vet ofte klier van een Zeekat een diergelyke fteen-

tje gevonden, is het bekent geworden , waar van zy komen.
Worden Byna alle viffchen hebben in hun hooft achter by de herflènen aan 't ondérfte deel

,

fiefiorie* 't welk het verhemelte maakt , twee gaaten in het Cranium , dewelke gefloten worden

Jthcn"gê-
door twee beentjes, die men uitnemen kan ; deze zyn aan alle viffchen niet even eens»

irnukn. aan de meefte klein en langwerpig , met twee fpitfe einden in de gedaante van een fchuitje

:

paiia ba- De mooifte en grootfte vind men in zekere viffchen , om dier oorzaake wille Capalla.

jj^A^f hatoë' t dat is, Steenkop genaamt, kleine Karpers niet zeer ongelyk , doch met zoo

harden kop, dat men hem qualyk kloven kan; aan de voorfchreve plaats van deherf-

fencn vind men in ieder kop twee fteentjes , die ik Lapides lithocephali noeme; deze

zyn onze Karperfteenen zeer gelyk of wel zoo groot, in de breette van een nagel eenes

vingers , driekantig > zommige langwerpig met eenen fcherpen en twee ftompe hoeken , alle

fchuitvormig , te weten ; aan de onderfte zyde bultig , effen , glad , of zommige meC

een voren als of 'er twee fteenen tegen malkander gezet waren; aandebovenftezydete-

gens de herffenen hol en rimpelig , zomty ts met eenig uitwas : Hun koleur is witachtig ge-

lyk d' andere beenderen des vifchs , zommige halfdoorfchynende en blauwachtig als wit

Enwaar Achaat, doch metter tyd worden ze geelachtig. Van hun gebruik weten de Inlanders

'huikt^'' mets te zeggen > doch ik oordeele, dat men ze in alle manier gebruiken kan als onze
wardia. Karperfteenen, te weten, tot het afzetten van 't graveel en t' zand.

By gebrek van aftekeninge , hebben wy hier bygevoegt dergelyke foorten , die heel zeld-

zaam, en verheelt zyn op de plaat LVII. by tetter G. is een Steen uit het hoofdvan een

Zeekoe. By letter H. een dergelyke uit het hoofd van een Zeewolf: IVaar by wy voegen

die by letter I. afgetekent ftaat , en , zoo ik bericht ben
, gevonden is in 't hoofd van

een Stier, en my voor wat zeldzaams vereert: Wat belangt de Steenen van den Karper
en andere viffchen , die zyn zoo veele en gemeen , dat de zelve geene afbeeldtnge ver-

dienen.

LXIV. HOOFTDEEL.
Chamites. Meftica bia garu.

Chami- """'k Oven in 't II Boek, 't XXVIII. Hooftdeel in de befchryvinge van Chama af-

ScbJp" pcra , heb ik gezegt , dat men uit verfcheide foorten van de Chama eenige

Vljcllfl,

nen.
Meftica haalde, dewelke ik nu na malkander zetten zal.

Eerjie Me/lica bia garu komt uit den groten Schulp Chama of Gapers , dien wy

«AA
k

°Na- Nagelfchulp noemen, wanneer ze al groter dan een voet zyn geworden , doch onder 10

vind men pas een , die een Steentje heeft , en hetzelvealtytinden/wa'oofdaaromlig-

gende
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gende Spondylo: Zy zyn niet van eenderlei fatzoen > doch ik breng ze alle onder twee

geilachten: De eerfte zyn langwerpig als een klein vingertje, in de gedaante van een Ha*gt>

fiole der Alchimiften > te weten onder rond en bolachtig en dan allenkskens in een
d"°"u -

ftompe fpits toelopende > zommige regt, zommige een weinig krom gelyk een Retors-

te i van verwe wit, aan't onderfte bolletje roodachtig of geelachtig en donker; aan't

imalle eind half doorfchynend als wit Achaat , gemeenlyk ook met een paerlachtigen.

weêrichyn : By nacht vuuren ze niet , maar gewreeven rieken ze als wit Kalbahaar en

koken in Limoenzap. Men vind hier van korte ftukken, aan 't onderfte eind ruimeer»

vinger dik, en fchaars een lid van een vinger lang, mede wat krom als een Retorte ,

beneden vuilgeel, gefcheurt en afgebroken, daar ze aan de fchulp vaft gezeten hebben

,

want ze zyn niet alle los , en de loflc zyn rond en glad , gelyk ze door 't lekksn van

't dier geformeert worden. Naar de fpits zyn ze glad, zuiver wit en zoo hard als een

Keifteen.

De tweede foorte van Chamites zvn kleinder , en liggen los in het vleefch meeft Deime'
' OD

dejoatt.

omtrent den tendo; zommige langwerpig en plat gelyk een Hagediflèn-ei, den Calap-

pus-fteen zeer gelyk, zoo dat men ze daar voor aanziet, doch hier in te onderfchei-

den : De langwerpige Calappus-fteen , die ook een Hagediflèn-ei gelykt en zuiver wit

is > heeft gemeenlyk aan het dikfte eind een kroontje als een uitgevallen tand , waar

mede hy aan de fchaal vaft gezeten heeft, en aan't/malfte eind een weêrlchyn of zon-

netje. De Chamites heeft geene van die kentekenen, maar hier en daar een paerlachti-

gen weêrfchyn , en vertoont eenige fcheurtjes , daar hy op het meeft glimt : Andere

zyn onordentlyk rond , met uitftckende hoekjes en kuiltjes , flegt wit of geelachtig

als yvoor van ongelyke grootte ; zommige als een erweet, zommige als een dobbelfteen >

en worden metter tyd noch al geelder.

De derde Chamites komt uit deChama StriataofBiaCoroerong, inzonderheituiteen Di ierié

groot'flach, die men op de Eilanden Lujfafinjos vind, en een gemengd fatzoen hebben ma «riara.

van de Squammata of Nagelfchulp , en Strmta : Hier heb ik verfcheide fteentjes in ge- ^'"'
h^

vonden , zommige in de grootte van een erweete en regt rond , zommige grooter en fiirtm.

linzevormig , alle fchoon glad ende blank , dat men ze voor bleeke paerlen zoude

aanzien, en hun koleur behoudende: Deze leggen in de wervel of klierachtig vleefch»

len worden door het lekken aldus geformeert. Andere zyn niet grotet dan Katjang , zom-

mige aan malkander in een klompje gebakken , alle fteenhard , van koleur verfcheiden.

De grootfte zyn wit en glad , zommige geelachtig > maar die aan de klompjes ftaan

lichtrood, en paars, alle fteenhard ; de tendo is zoo vol van deze fteentjes, alsofhy

daar van t' zamen gezet was, en de grootfte ftukken zyn omtrent de einden. De Am-
boinfche Bia Coroerongs hebben ze niet of zelden , in Limoenzap willen de korrelach-

tige klompen niet of weinig koken , een teken dat ze van een hard en digte fubftantie

zyn.

De vierde Chamites valt in de gladde Chama , inzonderheit die wy Quakkers, in 'c Di-viir*

Maleitfch Bia Codoc, noemen: Deze zyn flegt wit, doch worden metter tyd geel of

grauwachtig , zommige rond als een erweet , zommige hoekig en als of 'er eenige °^™
kflrl

kleintjes aangezet waren , die ook zomtyts daar af vallen : Hier van komt het dat de Schuif™.

Chamites , zoo wel uit deze als de voorgaande Bia Garu die hoekig is , zomtyts een

klein (teentje van zich geeft , het welk dan by het gemeene volkje gelooft word ,

dat de fteen baart en jongen krygt. Zekere Sinefche vrouw ep Amboina heeft in

een Quakker op Boero zulk eenen Chamites gevonden , wit , hoekig als een

kleine dobbelfteen , na dat ze hem eenige jaren bewaart hadde , en by geval

daar na weder zag , vond ze een klein fteentje daar by , 't welk zy zeide een kind

van den groten te zyn ; doch de grote nauw bezien zynde > konde men niet be-

kennen waar de kleine gezeten hadde : Zy zoude den fteen om veel geit niet wil-

len miflèn , haar inbeeldende dat haar goed zoude aangroeijen , gelyk de fteen gedaan

hadde. Alle de voornoemde Steenen noem ik in 't Latyn Chamites naar 't exempel van

R r
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Plinias 'Plinius , dewelke Lib. 37. Cap. 10. en 11. veele diergelyke Steenen befchryfe,

"km'mtc- naar de dieren en planten hen noemende , daar in ze miffchien groeijen of eenige ge-

7j«if» dat
iyken ;s daar mede hebben , dewelke dus lange by onze Juweliers onbekent geweeft of

vmrtue- voor fabulen gehouden worden , doch nu allenkskens weder aan den dach komen- Zoo

is het zeggen van 't baaren der Steenen geen nieuw maar een out gevoelen) wantTV/-

nius fchryft het zelffle van zynen Gtmonites en Theantites , dat die op hunne tydcn

ook baaren zouden. In 't Maleitfch worden ze genoemt Mefiica bia garu > of alleen

Meflica bia > om dat ze meed van eene fubftantie en koleur zyn ; uit wat Schulpen zy

voortkomen) zie mede boven van de Chama afpera in 't II. Boek > Hooftd XXVIII.

Hungi- Hun gebruik is om ze tot een Rariteit te bewaaren ; de mooifte daar onder worden in
tr'"k

' zilvere ringen gevat , en de Inlanders dragen ze om gelukkig te zyn in 't viffchen , Moffels

en Schulpen op te zoeken en diergelyke koft uit de zee te halen : De voornoemde Sinefche

Vrouw fchryft door dezen Steen haar zelfeenige gauwigheit toe,dat ze op ftrand wandelen-

de aan de gaatjes in 't zand bekennen kan > wat Schulpen en Moffelen daar onder He-

ken , en zeker , zy weet zulke rare Moffelen op te zoeken > die niemant anders vinden kan.

t

D'

rd
Van de mooifte > die rond en blank zyn, koopt men het ftuk voor een Ryksdaalder

,

de andere zyn geen quartje waert. De Inlanders toetzen ze gelyk andere Mefiica ia

Toackj Azyn, ofLimoenzap, 't welk ik mede verwerpe, om dat de glans daar door

bederft; ook zommige van de mooifte , diehard, keiachtig en klaar zyn , doen zulks

niet of qualyk , en niet te min zyn ze van d' opregte ; want geen fteen, die hard en digt

van fubftantie is> kan zulks doen, hy mag een Meftica zyn of nier.

zyliT^tH De vyfde Chamites word onder de Katoogengerekent, en tot noch toe uit misvatting

fiirt van yoor eenen natuurlyken Bergfteen gehouden , daar ze nochtans groeijen in een flach

in. van de Chama of Nagelfchulp ; by de Sinezen bekent, om dat ze zoo fcherp van na-

gelen zyn , dat hetiemant, die zich daar aan verzeert, zoodanig fmert , als ofhy met

vuur gebrandt was. Zy vallen veel in de bocht van Cantong en aan d' Ooftzyde van

Ceilon > waar van het komt dat men ze nipt de natuurlyke Katoogen vermengt , dewel-

ke mede op Ceilon vallen. De Steen of Mejtica hier van is rond in de grootte vaneen

Waar lot grauw erweet , vuilwit of grauwachtig met een paerlftraal als andere Katoogen : Van

trufh ^e zelve , met gaten doorboort en aan fnoeren geregen , worden Braceletten ge-*

uW«. maakt. Een diergelyke Katoog, doch groter zie befchreven boven in 'tXL. Hooftdcel.

LXV. HOOFTDEEL.
Tellinites , Ctenites. Bia Batu.

Tellini- Aar worden Steenen gevonden , de gedaante van verfcheide Schulpen heb-

tes wat a bende , waar van men noch niet zeker is , of ze in de Schulpen groeijen of
'

buiten dezelve uit een klomp aarde geformeert worden : Immers men vind

ze buiten de Schulp , ja zomtyts op plaatzen daar diergelyke niet omtrent zyn,

waar van ik deze twee foorten aangemerkt hebbe.

Di tirjli 7*°Uinites is geformeert als eene van de Telline boven in 't II. Boek , Hooftdeel XXXIII-

befchreven , inzonderheit van de zefte foorte , dewelke langwerpig zyn , en een ander wat

ronder of uit den ronden driezydig , gelyk de Schulp Bia matta doa : Het zyn onzienlyke

Steenen als of ze uit eene vuile donkergeele roffè aarde flegts verfteent waren , achter

met twee billetjes en een keep , voorts effen zonder ftreep
,

redclyk hard, nochtans

Wwdai met een mes ligt te fchrabben. Men vind ze op Java op den ftrand van Remban en

tmimT Lajfam. Ik weet geen ander gebruik daar van , als dat de Chinezen dezelve gaerne by

hun voeren op hunne vaartuigen: Deze Tellinilis vind men ook ommatGrifek by 'Dudunam
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ia een moeraflig zand, men weet niet of ze de zee opwerpt: Zommige dragen ze aan

hun lyf , en geloven dat ze den dragenden bewaaren zullen tegens de tovery der vrou-

wen , die ze met liefdranken oiOebat Goena verrichten willen.

Ctenites is een harde donkergrauwe ireen als een Kei , geformeert als Bia anadara ,

een foorte van de TeBines of bultige Jacobs Schulpen, met diergelyken rand en ftreep

of voorensj doch weinige en die niet naar d'ordre van de natuurlyke fchulpen lopen ,

zoo hard dat men ze qualyk fchrabben kan. Men vind ze op de kleine Eilanden, in de

kaarten de Uos genaamt, beooften het grootfte Papoëfche Eiland Me/faal gelegen. Men

kan ze brengen onder de foorte van Ombria of Weèrfteenen, leggende hier en daar ver-

ftrooit op den ftrand van die Eilanden. De Papoè'ers zoeken de rondfte uit en gebrui-

ken ze in plaats van kogels uit hunne Ballèn daar mede te fchicten , waar toe ze egter

noch andere bequamere hebben , op Mejfoal zelfs vallende, die men voor regt yzere

kogels van i pond zoude aanzien , gelyk ze ook in der daad yzerachtig zyn.

Hier by behooren noch eenige andere verlteende Schulpen , van gedaante als de Steen-

fcheede en eenige andere gladde Chama , doch grof , donker en aardachtig van fub-

ftantie , dewelke men vind in zommige klippen op ftrand , boven water ftaande , en

wel bezien zynde kan men niet anders oordeelen of zy zyn het vleefch van dezelve die-

ren , door het indringend flyk in (leen verandert ; want men ziet 'er hier en daar noch eeni-

ge overblyfzeltjes van de fchaal daar aan. Diergelyke hebben wy veele gevonden in 't

jaar i<>t>2. in de rotzen , waar op de Fortrefl'e 'Dmirftede op het Eiland Uliajfar toen-

maals gelegt wierde.

Detivee*

de foort.

Warden
tot kogelt

gebruikt.

Noch
vcrfcheiJt

andere

•verjleende

Schulpen*

LXVI. HOOFTDEEL
Cochlites , Cochlea Saxea. Meftica Bia.

DE Steenen in dit Hooftdeel befchreven oordeeleik natuurlyke Slekken geweeft St»
te zyn, die door eenig geval in harde fteenen verandert zyn', waar van ik^"

;
"

t̂
.a

5 foorten aangemerkt hebbe.
t™*""

De eerde was een witte en halfdoorfchynende Steen , in de grootte van een De eerjlt

Roerkogel , in de gedaante van een Alykruikje , Biapapeda , genaamt , boven in 't II. Boek

,

VI. Hooftdeel befchreven > want hy hadde de zelffte gieren , en omtrent het achterfte noch

een donker overblyfzeltje van de fchaal; 't overige was maffief, uitgevult en zoo hard

als een Kei , waar voor men dezen zoude aangezien hebben , indien hy by nacht gevuurt

en den keiachtigen reuk gehad hadde : Hy is op den ftrand van Mamaio gevonden >

en ik hebbe in mynen tyd maar een gezien , die gezonden was aan den groot Hertog Am den

van Tofcana. Men zoude zeggen , dat het gehecle Hoorntje in fteen verandert was,^™°^*£

doch nauwer bezien zynde kan dit niet zyn, dewyl men tuflehen de gieren van de fchaal

niets overig vond, behalven een weinig boven op, zoo dat het geheele beeft in fteen

verandert moet zyn.

De tweede Cochlites had mede de gedaante van een Alykruikje , doch daar aan hing Demee.

het kruipende dier buiten de fchaal , ten naaften by de gedaante van een volko-
^

men Slek hebbende , doch gerimpelt , gefchonden , en hier en daar een hoekje af-

gebroken : Het huiske was als het voorfte , keiachtig en half doorfchynend , maar het Haar ge-

dier was een donkere fteen , vuilwit of grauwachtig. Men vind ze zelden , hier en «*<"*">•

daar een op de ftranden van Leytimor , en ik heb'er maar 3 gezien , waarvandemooi-

Ite aan den voornoemden groot Hartog gezonden is. Zy koken in Limoenzap , wor-

den zuiver daar door, en vuuren niet by nacht, noch hebben eenen keiachtigen reuk

:

Hoe deze dieren in fteen veranderen kan ik noch niet zeggen, behalven het gevoelen

Rr > van
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VtrfM- van zommige Chinezen , te weten, dat deze dieren op den bloten ftrand kruipende, en

merba" geval door het blixem-vuur geraakt , fchielyk verftecnen zouden ; indien dit zoo
nirjïtenm was

(

jan zoude het al meer aan andere foorten ook gebeuren, waar van men geen on-
vita Hoor- ' v °
«<» en dervinding heeft : Het is waarfchynlyker, dat een ftach kleine en witte Alykruiken,
Scbulfm. ^e v

-

£r Q j: ^ m37L \ meer yijgijj, hebben , dan haar huisken bergen kan , en daarom

in 't Amboinfch Iffi Talefou , dat is, Veel Vleefch of Meer Vleefch genaamt worden)

haar van de natuur beftemde maate van wasdom en grootheit erlangt hebbende , van zelfs

en door haar eigen fteenzap verftyven en in Heen veranderen : Hoewel dit gevoelen al

mede haar zwarigheit heeft , want men kan zeggen , dat dan deze Iteen de nette ge-

daante van het vorige dier behoort te behouden, het welk men echter niet ziet : Hier

op kan men antwoorden , dat de dieren in 't verfteenen qualyk haar vorige gedaante

konnen behouden , dewyl ze inkrimpen , hier en daar gefloten en gebroken worden , ge-

Iyk men aan deze fteene Slekken nooit ter dege het hooft bekennen kan. De Maleijers

zeggen, dat ze in andere Landen ook gevonden worden, doch zeer zelden j zy dra-

gen ze onder andere Meflicte om *t lyf , inzonderheit de eerfte foorte , om naar hun

gevoelen onquetsbaer in den oorlog te zyn.

Dt JtrJc Cochiea Saxea is de derde foorte van verfteende Slekken , doch geene gedaante van

flmMglc- eenig flekkenhuis hebbende , maar alleenlyk een ftuk van het vleefch dezes diers ver-

fchrevex. tonencie , gemeenlyk een vinger lang en (chaars een pink dik , meeftendeel krom en

bogtig : Men zoude ze voor witte en half doorfchynende Keifteenen aanzien , doch de

gedaante bewyft genoegzaam dat ze van eene (lekke moeten komen , want het ronde deel

heeft altyt een aanwas of vlek , gelyk het kruipende dier gehad heeft ; het ronde deel is

het wjtfte , gemeenlyk half doorlchynende en blauwachtig als Achaat , zomtyts effen

zomtyts rimpelig met een wit hart in de midden als een aderj de vlerken zyn van eene

donkere keiachtige fubftantie j uit wat foorte van hoorntjes zy komen kan ik noch niet

zeggen , want men vind de ftukken bloot hier en daar op den ftrand van Leytimor,

en malkanderen niet gelyk. Zy koken dapper in Limoenzap, en vuuren by nacht niet

,

behalven een weinig aan de keiachtige vlerken , als men ze wat hard flaat ; tegen malkan-

der gewreeven rieken ze als andere ftukken van Schulpichaalen j van haar gebruik is

noch niet bekent.

Jn 't XXIX. Hooftdeel van het "voorgaande lï.Boek . zyn de verfteende Horens en Schul-

pen door den Schryvergeleerdelykverhandelt ; Daameffens , hoeenwaarom, dieinStee-

nen , op bergen , ja ontoegankelyke diepten onder d' aarde gevonden worden. Zyne rede-

nen zyn ontwyfelbaar •> namelyk , dat ze daar in geraakt zyn , toen Godt de Heer

,

om de eerfte waereldt te verdelgen, door den algemenen Zond-vloet alles overftroomde

;

daar door al dat gefehafen was , Menfchen, Vogels en Landtgedierte {buiten dat de Ark
bejloten hield) om hals raakte envernielt wierdt : Voerende de Vifjchen ,

(Horens , SchuU.

pen en andereftoffen daar onder begrepen) door den drift der Wateren , over den gehe-

len Aartbodem. Veele zyn daar door in 't diep der Bergen en onder de aarde , door den

drift der Wateren ,
geraakt ; die met Steenzap doordrongen , echter degedaanten behou-

dende, verfteent zyn: Wordende dagelyks en byna op alleplaatzen, zoo in'tbinnenfteder

bergen , als aardtgronden gevonden , en daarom van den Schryver , Vader Noachs-

Schulpen , genaamt; alhoewel latere overftromingen zulks mede hebben veroorzaakt.

De tegenfprekers van ditgevoelen willen , dat hetgewaffender aarde enfteenen zyn. Doch,
wanneer men de zaak met reden navorfcht , is het onbetwiftbaar geene onmogelykheit

,

om dat gevoelen goedt te keuren , te meer , om dat de meejle , die in de bergen en aarde

gevonden worden, in gedaanten, met die de zee voortbrengt , overeenkomen; zomtyts

geheelfthulp , zomtyts halfof welgeheel ver/leent ; ook vindt men dat , als ze geheel

geopent of doorgeftagen worden, debinneftof, namelyk de vifch , mede in fteenverandert

;

van eene geheele andere ge[leltheit is dan de fchors offchulp , die het binnenft wel eer

omvangen heeft: Ja, men befpeurt ook onderfcheit tujfchen de harde ofvafle deelen van de

vifch en de (limerige ofwekere , die infgelyks harder of weker , en de buitefchulp daar

tegen , wederom ongelyk harder dan de inwendige deelen zyn. Dus bevindt men ook dat

de Horens en Schulpen , uit de Steenbergen gehaalt
, meeft alle harder en fteenachtiger

zyn , dan de uit de aarde gegravene , die veel weker, meer verkalkt en vergaan zyn

:

Óok is 't aanmerkelyk , dat hoe ze dieper 'zoo wel in bergen als aarde) gevonden wor^

den,
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den, hoefchoonder en volmaakter , voor het oog komen. Een klaar bewys , datdelucht-

deelen, op de diepleggende , zoo veelgewelf noch kracht hebben gehadt
,

als wel op die

de oppervlakte nader -waren-, ook-, dat sommige, uit diepeplaatzentevoorfchyngebragt

,

voor 't merendeel de koleuren noch behouden ; in tegendeel , die de lucht nader hebben,

daar van berooft zyn , doch buiten gefloten zulke , die by Zulfer , Zalpeter , Arfe-

n-cum of anderefcherpeftoffen geraakt zyn-, waar uit men -weder befpeurt , dat 'er Ho-

rens, Schulpen ofandere gewafen , geheel m de Aarde of Bergen gevoelt, echter daar

met gegroeit zyn. Van de uit de aarde gegravene , hebben wy, in 't befchouwen van de

ongemeene en zeltfame zaken der nature , by den Ed. Gr. Achtb. Hr. N. Witzen

Burgerm. 't Amflcrd. verfcheidenefoorten gezien, die toen de Waterput in't Oud-man-

huis aldaar wierdt gegraven , na dat veele gronden -waren doorboort , ter diepte van

1 60 voeten, zandt met horens enfchulpen gemengt ,
gevonden, en waar van eeruge , by

zyn Ed. Gr. Achtb. onder andere zeldzaamheden , bewaart zyn ; daar in zyn de ko-

"leuren noch volkomen , en ('t geen aanmerkelyk is) alle foorten, die nu, op onzeftran-

den, niet meer gevonden -worden. Waar uit te denken is , dat die, door eenengeweldigen

ftorm , van andere geweften zyn medegejleept en hiergebragt , of -wel, dat de overftro-

ming en -weder afoping van 't '-water , zoo veele aarde enJlib heeft nagelaten , dat dit

geheel Ge/lacht verfmoort en in dengrondt verzwolgen is ; daarbeneffensisooktedenken,

dat dit Landt , voor 't meer-gedeelte ; water ofzeegeweeft is , en allengs , door meer dan eene

overfiroming (te befpeuren aan de verfcheidenegronden of korfen der aarde, in het gra-

ven, eer men tot dien diepen Zeebodem komt, daar die Schulp-bedden leggen, ontdekt)

eindelyk zoodanig, als 't nu zich bevind ,
aangegroeit. lkmoet'ernochietsvandiergelyke

natuur byvoegen , mede door zyn Ed. Gr. Acht. als Gedep. wegens dezen Staat , met

het Leger te Veldt aangemerkt : Ontrent Tongeren dat men voor-heen , doch zeer dui/ter-

lyk voor eene zeeplaats hield, heeft het zyn Ed. Gr. Acht.geltift, om, ware't mogelyk

,

eenige ontdekking daar van te bekomen, vermits bericht kreeg, dat eene plaats aldaar,

de zeedyk genaamt , ook geoordeelt wierd wel eenen zoodanigen dyk te moeten of te kannen

geweeflzyn-, fchoongenomen dan in het eerft,
eenegoede vafte kleygrondt ontdekte , voer

zyn Ed. Gr. Achtb. echter voort, latende eenige voetendiepergraven, daar cengrondt

,

met eene grote menigte Schulpen en Horens bezaait, zich opdeed Zyn Ed. Gr. Achtb.

heeft 'er aan my vier foorten van ter handen geftelt ; die ik, om de Liefhebbers te vol-

doen in 't koper hebbe gebragt , te zien op de plaat LVIII. by de letter A. zynde eene

Oeftcrfchulp • Als mede by de letter B. eene anderefoort van Oefter : Die men by de

letterC ziet, is eene Zeefchulp : En by letter D. eene by ons , onder den naam vanVcn-

nehoornties, bekent, doch hedendaags , op onzeftrandt , met voortkomende. Van de

Oefiers is bekent , dat ze aan de Engelfche kuft zyn : En de andere komen ons noch da-

telyks uit de Weft-Indién toe. Hier by noch een derde voorbeeldt: De Hr.DoBorUig-

nüs Bromelius van Gottenburg , voornaam nafpoorder der natuurlyke zeldzaamheden

,

heeft in zyne reizen, door Vrankrjk en andere plaatzen, veele diergelyke verfteendeza-

ken ontdekt , mede gebragt, en aan my in de twintig foorten vertoont, by zynEd al-

le in Champagne gevonden, by zeker dorp Chameri buiten Rheims, ineenenWynberg

la Montagne de Rheims en andere uitgegraven, daar onder eenenyanongememegrootte,

zynde eenTpennc-hoorn , aan 't eene eind eenigzins verkalkt, doch verder heel fchoon

en zuiver, gelyk ook alle de andere foorten ; ja veele zoo gaaf als ofzeeerftuit zeequa-

men. Nu is het bekent , hoe verre deze Landtftreek van zee legt -, gelyk -wy ook veele

foorten (doch aUe verfteent) by ons hebben, die fo.enóo.vademendiep , uit het Tofcaans

rebergt gehaalt , evenwel klaar blyken Zeehoornen te zyn.

Eerflelyk,om dat de meefle diergelyke ook in zee gevonden worden , en niet alleen in den

omtrek, maar ook in de binnenftedeelenovereenkomen: Doch met dit onderfchett ,
dat de

meefte in deaardegelegen hebbende , der zeiver Vifchdeelen zyn vergaan en tot aardegewor-

den-, men ziet het dmdelyk aan de holligheden , gelykvormig met het dier dat er in ts

geweeft-, daar, integendeel, de dieren in de Steenbergen , 't meefte-deel in hunne eigene

fchorffen, door de van buiten inkomende Steenzappen, zyn verfteent

Ten anderen, dat wy , eene proef nemende , met die op eenen Robyn-molen te polyften, de

ftofder Schulpachtige {mits die niet vergaanzyn) zoodanig hebben bevonden, alsderuit

de zeegekomene. ,„,,,, , , , r. j j

Ten derden, blykt het ook , dat de verfteende Vifch-deelen , altydt veel -weker
,
dan der

Te^wÊn zeggen^dat, het Landt, de zoete rivieren en beeken , ook Slakken, Oefiers of

Moffels {met Horens en Schulpen omvat) hebben, fta ikgaerne /SCJ3™™z/l
,

ze
,

ok

veel ligter en dunder gefchaalt , zoo wel hier te Landt , als in Ooft of Weft-lndienbe-

vinden-, daar wy noch byvoegen, dat die foorten in dezee nietgevondenworden: Ifant

de Zee-Schulpen en Horens zyn , voor 't meerendeel, veel zwaarder ,
vajter en dmer

van fchors en (lof; om dies te grooter geweldt , van eenwoefter element, tegen te komen

liaan. Ook worden de dun gefchaalde in deZeen, meeftgevondenopzoodamgeplaatzen,
J Rr 3 daar
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daar ze de harde gronden en 'tfuiven der baren tegen defeenklippen , niet onderwor-

pen zyn. Dus verre achten wy het nodig ons hier m te laten , ook wel verder , indien

't werk het toeliet. Die meerder licht daar ontrent begeert , leeze het geleert werkjen

van den Hr. J.deRay 't IV'. Hooftfl'. van zyn IVaerelts begin enemd, uit het Engel[eb

in 't Nederduitfch vertaalt, in 8"»gedrukt te Rotterdam by Barent Bos. Als mede de

Nederlantfche Outheden , voor ontrent i oojaaren door R.Verïlegen opgeflelt en op nieuws ,

met geleerde aantekeningen, in het licht gtbragt , gedrukt t' Amjierdam by van Rooi-

jen in En wat belangt , het komen aer Hoornen en Schulpen , in de allerzwaar/ie

fieenbergen , 't zal ligt te begrypen zin , indien 't gevoelen van den Hr. T. Burncts hei-

lige Aardkloot s befchouwing , zoo veel ingang by den Itezer als my beeft. Lees hem
daar hy handelt , van het in/lorten , overftromen , en voortkomen der Bergen. Dat werk
is mede uit het Engels vertaalt , en m 'tjaar 1696. t' Amfierdam , by Van Dalen in

4."gedrukt. Van de voorgaande uit de aarde gegravene , als in de bergen gevondene ver-

Jleende Hoorens en Schulpen, worden 'er veete by de Liefhebbers bewaart en gezien.

Daar in munten uit (behalven de voornoemde) de Hr. Doctor Ruyfch , de Hr. Vincent

en andere. Van degrote menigte, die wy bezitten, zullenw'ermaar eenigeden Liefhebbe-

ren veorftelien: Zie de plaat LVIII. by de letter E. dit is eene keiharde Steen met ver-

fcheidene zoo Hoorntjens als Schulpen bezet , door den Hr. Kreitsmaar Kapitein onder des

Konings guurde , buiten Bruffel , onder 't graven in 't maken van eene flerkte gevon-

den : Die afgetekent (laat by letter F. is een diergelyke , doch met een ander foort van
Hoorntjens omzet , en my uit Weft-lndi'en toegekomen : By letter G. eene andere berg-

klomp : En by letter H. een volkome dubbelde Oefier , buiten en binnen geheel verflemt

,

en in het Tofcaans gebergte gevonden : by letter l. een hard verjleendt Hoorn-, en by let-

ter K. een diergelyke ver/leende dubbelde Schulp. Op de plaat LIX. by letter A. is een

Rots/leen, met verfcheidene Schulpen, daar onder eenegr00tegeribde ,hoogblaauw van ko-

leur: By letter B. op de zelfde plaat, een verfleende Schulp, by ons de enkele Zots-kap

genaamt , van welke ik de dubbelde ook verfleent hebbe gezien. Op deplaat LX. by de

letter A. is een Pennehoorn, de Trommclfchroef genaamt, buiten en inwendig geheel

verfleent, verbeeldt: By de letter B. een diergelyke, doch noch in zynen rotsfleen zit-

tende : By letter C. eene dubbelde Schulp, waar van 'er veele in Hongaryen wordenge-

vonden : By letter D. is een Hoorn , Cornu Ammonis genaamt , afgetekent , waar aan

getwyfelt wort, of het een gewas, ofhoorn is-, doch zie de voor-en tegen-reden by den

voornoemden J.
Ray. By de letter E {deze heeft zyn volkome koleur) en is vuur-f/een-

hard: En die by de letter F. een, by ons bekent onder de benaming vanToot: By de let-

ter G. ziet men een zwart Slakkehorentje , met eenflaauw wit bandtjen : En by de

letter H. een , by ons onder de Pofthoorntjes , bekent : Het verbeelde by letter I. is

een getopt Hoorntje, zynde zwart en glanzig; alle zyn ze uit de Steenbergengekomen

,

en zoo wel in als uit-wendig ver/leent. Nu volgen, uit de vele die voor handen zyn,

maar eenige uit de aarde gegravene engeheelverfleende , die by de letterK.. afgetekent , is

een dubbelde Jacobs-Schulp, docb heel zuiver enfeboon, met zyne ingeflotene vifch noch

by zich, maar, veel weker dan de voorgaande , verfleent: Zodanig is mede de verheel-

de by L. en by deletter M. eenegeribde Maan-Doublet, c/Compas-Schulp . By deletter

N. een langwerpige Schulp metfchuinze , tot malkanderen lopende , ribben : Daar wy
mede eindigen ; zullende op het LXXX1V. Hooftdeel verder van de andere Steengc

wajfenfchryven.

LXVII. HOOFTDEEL.
Myites. Meftica Aflbufing.

Di Myi- Linius Lib. 37. Cap. 11. maakt gewag van den Steen Myites , doch anders

,es h'f'hT

[

l

fe niets van hem fchryvende , dan dat hy den naam zoude hebben van de gedaante

qUa't LX. g eener muis ; doch myn Myites is genaamt van een Moffel , dewelke in 't Griekfch

wlrïvoer eenen gemeencn naam heeft met de muis , hy word gevonden in een flach van

tn Maf,!- Moffelen, die dun van fchaal zyn, diep in 't zand ftekende , en daarom boven in 't II.
fteen ge- J r

. .

bwAn. Boek , XXXV. Hooftdeel , Zandmoffel ofMufculus arenarins genaamt : Zeer zelden vind

men in dezelve dit Steentje, 't welk men voor een kleine Moffel zoude aanzien , indien

het niet fteenhard was, aan 't bpycnfte einde wit en halfdoorfchynende> aan 'tonder-

fte
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fte of dikfte eind, paars en blauwachtig) fchaars een lid van een vinger lang. Ik heb-

be maar een gezien , zynde meer voor een zeltzaam toeval dan een gewoon fchepzel

der natuur te rekenen.

Om de Mefticx der Zeegedierten te beduiten» zoo voege ik hier by de Paerh die DtP<#*

men in zommige Schulpen en Moflelen in de Amboinfchc zee vindt , dewelke klein mderde

en flegt zyn en daarom geen byzonder befchryving behoeven. In de vlakke Zadelfchulp

vind men de befte , de regte Pacrl naaftkomende , doch geelachtig en hoekig, gelyk

die men in den Amboinfchen Inham vindt : Schooner en grooter vallen ze op Xula

Mangoli omtrent de Negory Weytina , als mede op Boëton , daar deze Schulp Cale-

pinda hiet. In de Holfterfchulp of Tinna vind men ze ronder» doch paars of bruin»

en befterven metter tyd.

'De Schryver geeft geene afbeelding -van dezen Moflêlfteen, doch alzoo w) eenen diergt-

lyken bezitten , vertonen uy hem op deplaat LX. N°. i

.

LXVIII. HOOFTDEEL.

Calapites. Klapfleen. Meftica Calappa.

DE Calappm-üem is ten deele befchreven Lib. i . Cap. ut. van ons Amboinfch Dc Ca-

Kruidboek in de Hiftory van den Calappm-boom , doch zal nu hier op zyn Iai"tK -

plaats zyn volle befchryving hebben , behoorende onder die Steenen , de-

welke Tliniuf Lib. 37. Cap. 1 1. "Dendritides noemt ; doch dewyl daar on-

der veele foorten begrepen worden , die men in deze Oofterfche Eilanden en by na in

allerhande flach van vruchten en boomen vind , zoo heb ik ieder een byzonder naam

,

naar de Pliniaanfche manier geformeert, gegeven: Het is te geloven, dat deze Steent- ZmStce-

jes geformeert worden uit den fteenzap , dewelke uit den grond in de boomen en vruchten

opgetrokken word , zich aldaar concentreert en uit het edelfte der zeiver een Gemma ofraar » gewaf-

Steentje maakt , het welk, als meermaals gezegt,de Malcijers met een gemeene naam Meftica

of Moftica noemen. Onder die uit boomen en vruchten komen is dc bekentfte en gebruike-

lykfte de Calappns-üeen , in 't Latyn Calapites , in 'tMalcitfch Meftica Calappa. Het is Him l,-

een wit Steentje, het wit kezelfteentjc of alabaft zoo gelyk, dat men hem daar voor

zoude aanzien, doch de Calappm-deen is weeker, flaat geen vuur, heeft geen keiach- *"«f«

tigen reuk, en noch ecnige andere eigenfehappen , die hem van andere Steenen onder- demetn

fcheiden , verdeilt in langwerpige en ronde : De langwerpige heeft de gedaante en groot- jjJÏÏL,,

te van eene duive- ofeenes anderen vogels-hert , zomty ts ook van een Hagedificn-ei , aan 't

eene eind dikker met een donker kroontje als een uitgevallen tand , 't welk de wortel

is , waar mede hy aan de fchaal of Tampoerong heeft vaft gezeten i Doch zommige

hebben dit kroontje niet , 't welk een teken is , dat ze al van de fchaal afgevallen cn

los in 't water gedreven hebben , dewelke dan het HagcdilTen-ei gclyker zyn , aan het

ander en fmalder eind, 't welk als een ftomp kegeltje toeloopt, zyn ze op 't klaarfte

en boven op met een blinkend plekje gelyk een ftralend zonnetje, het welk zich open- Kmte.

baart als men ze tegen den dag houd , en als ze dit zonneken niet hebben worden ze voor iZ,td 'f

dood gehouden.
d°"'

Dc Ca/appus-fteen is zomtyds regt rond, als een groot erweet, zomtyts linze-vor-

mig , zoo groot als een platte grieke , rontom met ecnen finallen rand : Deze groeijen in
J

3

^^
't appeltje , het welk men in d' oude Calappus-noot vind , en zoo ze daar af vallen

geja,mez

dryven ze mede los in 't water. Beide zyn ze zuiverwit , te weten d' cerfte foorte melk-
'"J°''"~

wit, de tweede trekt uit den witten een weinig naar het blauwe , en zomtyts aan de

randen half doorfchynend , daar ze in 't gemeen alle donker zyn : De ronde hebben
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aan de klaarde en meed verhevene zyde ook het witte zonnetje , aan beide ziet men

zomtyts heel kleine en fyne fcheurtjes, die niet diep ingaan en den Steen geenzins üim-

mer maken : Want dewyl de Steen in ecne geduurigc vochtige fubftantie groeit gelyk

het binnenfte hol van een Calappus-naax. is, zoo kan 'tniet minder zyn of de Steen moet

fcheurtjes zetten, wanneer hy aan de drooge lucht komt, het welk men ook ziet ge-

beuren aan den Umbilicas Marinns , als men den zeiven varfch van zyn dier affnyd.

Hoe zc in de Calappus-noten groeijen , heb ik van een ooggetuig geleert, zyndeecn

Faandrig, dewelke in 't jaar 1672. naar de Zuid-Ooftere Eilanden gezonden, aldaar

onder anderen een Calapptis-noot oopende , daar in het pit wel volwaflèn , doch noch

niet hard was , aan het zelve een rood plekje gewaar wierde , een weinig buiten

het ander vleefch uitpuilende, en daar in twee wittte platte Steentjes, die noch week

waren en aan de fchaal noch valt: De Inlanders zeiden; hadde die Calappus-noot noch

twee maanden aan den boom mogen blyven , dan zouden de Steentjes ryp en hard ge-

worden zyn.

In de Amboinfche geweiten vind men ze niet, hoewel daar zoo veel duizent oude

noten geopent worden , om olye daar uit te branden , doch van Kerams Noordkuft

worden veele gebragt naar het zeggen der Inlanders in hunne Calappus-noKn gegroeit

,

daar ik mede aan twyffel , dewyl my niemant voorquam , die ze zelfs daar in gevon-

den hadde. De meefte vind men op Celebes en Makkajjar , het land van de Boegis ,

Cajeeli , en op Boeten ; het fchynt dat die Landen een eigenfehap hebben , dat ze meer

fteenzap in haare vruchten en boomen ftieren , dan elders gebeurt, daarom ook de meefte

Mefticee van die plaatzcn komen.

De proeve dezer Steenen gefchiet gemeenlyk met fcherpenAzyn ofLimoenzap, als

men een weinig daar van in de hand giet en den Calappus-&een daar in legt , zoo moet

dezelve daar in terftont koken of bolletjes rontom zich opwerpen , en die dat niet doet

word voor ondeugend of doot gehouden ; maar ik heb meermaals deze proef verwor-

pen , dewyl de Steen daar door zynen glans verheft en eene doodfche koleur krygt,

al wafcht men hem terftont met water. Ook doen dit alle wceke , donkere en poreuze

Steenen , in welkers [Tori] gaatjes de Azyn of Limoenzap indringende de ingeflote

lucht uitdryft , en daar door bobbeltjes veroorzaakt , ge(yk men in Europa ook ziet

gebeuren aan den Lapis Viltorialis of Jlftraites , dewelke zich in den Azyn ook be-

weegt. De tweede proef zal deze zyn ; als men hem op een matte legt en daar rontom

rys of Tady ftrooit , zoo zal geen hoen derven een korrel daar van eeten , zoo lang

de Steen daar by legt ; doch dit heeft my niet willen gelukken , want had ik den Steen

niet weggenomen, dc hoenders zouden hem met den rys opgeflokt hebben, en noch-

tans meende ik , dat ik den regten hadde. Dc derde proef is noch ongelooflyker , de-

welke ik van eenen ouden Malabaarfchen Empiricus gehoort hebbe, als menden Steen

aan den (tam van den Calappus-hooxn. bindt , zoo zouden alle de noten afvallen , 't

welk ik niet in 't werk geftelt hebbe.

Tlinius op de voorfchrevc plaats fchryft zynen Dendrïtis die eigenfehap toe , dathy

onder de wortel van een boom begraven, die men omvcllenwil, de byl niet Iaat ftomp

worden ; het welk men aan den volgenden TDendritis in 't werk (lellen mag. De lang-

werpige Calappus-tteen heeft ook grote gelykeniflè met den Chamites van d'eerfte foor

te , doch daar in te onderfchciden , dat de Chamites gemeenlyk een paerlachtigen

weërfchyn maar geen zonnetje heeft, ook in Limoenzap lankzamer en weiniger kookt

dan de Calappus-Cteen : Metter tyd door 't draagen word de Calappus-Reen ook fmod-

dig, vuilwit en doodfeh van koleur, den welken men weder zuiveren moet op deze wy-

ze; men legt hem een halven dag in water van een jonge Calappus, en wryfthemmet

des zelfs liplap, of wafcht en wryft hem in water, daar men rys in gewaflehen heeft,

die men kooken wil.

De Calappits-fteen word onder de voornaamfte Mejlic£ gerekent , die men draagt

om gezondheit of goed geluk in eenig voornemen te hebben en tot veele andere dingen

,

die
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die de Inlanders door bygeloof en inbeeldinge hem toefchryven , als om gelukki» te 'J-kUm

zyn in koopmanfchappen > thuinen te maken i en in den oorlog iemant gczont en on-
quetsbaar te bewaaren; welk Iaatfte immers geen fchyn heeft) want wat heeft de vreed-
zame Jupiter , waar onder deze boom behoort, met den Krygs-God Mars te doen:
Betere redenen hebben zy, dewelke hem regens de koortzen gebruiken, als men hem in wa- H*> "P
ter legt en daar van drinkt om den koortzigen brand re bluffchen | ook met water op

i'h"'k '

eenen fynen fteen gewreeven en in d' oogen gedaan geneeft de verhitheit der zeiver.

De mooifte en ronde worden in zilvere ringen gezet, want in'tgout wil hy nier ftaan.

De grootfte worden aan de kriflën gehangen ook met zilvere hoepen gefloten. De Ma-
labaaren maken ook oordroppen daar van, die de vrouwen aan de ooren dragen

, doch
met gout ingevat, daar in ze nooit zoo blank blyven als in 't zilver. Het ftuk koopt ifiurJt,

men in 't gemeen voor een Ryksdaalder , doch de ronde en mooi gedraalde gelden
wat meer.

In 't jaar idpi. in Februarius is zekere meid by my gekomen , dewelke een oude Vtrhui

Calappus-noot gefchilt hadde , die op Baguala gegroeit was : Op de fchaal of Tam- gZ"Z"
poerong en onder de buitenfte bolder heeft ze een Catappus-tteen gevonden , niet aan
het oog maar aan d' eene zyde van de Tampoerong in een vlak kuiltje zittende : In ko-
leur en fubftantie was hy de andere Ca/appus-tteenen gelyk, maar in gedaante ver-
ichilde hy; want hy was in de grootte van een dubbeltje en gedaante van een vlak hart,
aan de onderfte zyde plat, aan de bovenfte bultig en aldaar een klein kuiltje , daarin
men iets bemerken konde als een vezeltje van den bolfter , en aan den eenen hoek Was
een fchilffertje uitgevallen, waar onder een klein quaftje was. De meid hadde hem in
azyn gelegt , waar in hy gekookt en zich beweegt heeft , doch daat dooi iets van
zynen glans verlooren.

E

LXIX. HOOFTDEEL.
Dendritis Calapparia.

En regte foorte van 'Dendritis uit een Calappus-boom is gevonden op Ceilon De Den-
in het hout van des zelfs ftam , kort te voren door den donder omgeflagen, f^pLi?"
wants' daags na dien flag gingen i Duitlèhe Officieren met hunne flaven daar
voor by , de flaven liepen naar den omgevallen boom om het palmyt uit de

kruin te haaien, wanneer ze dit Steentje in het hout van den ftam vonden, daar aan
men klaarlyk bekennen konde , dat het aldaar moeite gegroeit zyn , om dat het met dat
hout digt omvat was ; zy gaven het aan hun Meefter den Kapitein, die het namaals
in Amboina aan my vereert heeft. Dit Steentje was rond of een weinig bultig , in de »"« g'-

grootte van een kriekje, hard en glad als een kezelfteentje , nictdoorfchynend, dooir-t^Lfc
geel van koleur, daar op ftonden rontom veele witte oogjes of kringetjes , binnen met

****
een geel plein

, zommige groot, zommige klein , als ofze gefchildert waren ; hetbo-
venfte oog was het grootfte , en hadde in zich noch eenen anderen donkeren kring

,

gelyk de Iris van eenoog; van de andere oogjes liepen zommige door malkander, Zom-
mige waren ook geheel wit , diergelyke kringetjes men byna ziet aan een foofte van
den Lapis Vittorialis oiAftroites: Aan d'eene zyde zag men een wit plekje , doodfch
van koleur

, alwaar men vermoedde , dat hy van het blixem-vuur een Weinig geraakt
was: (De Kapitein verhaalde my, dat de Singalezen hem gezegt hadden , dat zulke
Steentjes meermaals in 't Calappus-hout gevonden wierden > echter zy konden hem niet Word,»

een te voorfchyn brengen , noch daar van aanwyzing doen , hoewel hy doemaals als

Defave, dat is, Landdroft over hun lieden het gezag voerde : Naar zyn gifling mog-
S f ren
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vndt»,e« ten ze wel diergelyke gehad doch voor hem verborgen gehouden hebben j om dat die

ga!wiki
g Natie zoo wel als andere Indianen diergelyke zeltzaame Meftica: in groote waardye

houden, dezelve dragende om goed geluk te hebben , byzonder in den oorlog, 'rwelk

ik eenigzins aannemen konde , indien hy zynen boom hadde befchcrmen konnen te-

gen des donders gewei: ; doch het fpreekwoort luid : Ah meerder komt, moet minder

wyken.~) Ik heb van diergelyke niet meer gchoort noch gezien in deze Oofterfche gewe-

ften; hy is in een ring gevat in 't jaar 1682. en onder myne andere Rariteiten ge-

Zonden aan den groot Hartog van Tofcano met den naam van 'Dentritis Calapparia

:

In Azyn of Limoenzap heb ik hem niet willen toetzen om zynen glans niet te willen

bederven , maar by nacht tegens een Kryftal of Achaat gellagen vuurde hy , doch wei-

nig , gelyk alle harde Mejiicdi doen , die of geheel , of ten deelc doorfchynendc

zyn.

LXX. HOOFTDEEL.
Pinangitis. Meftica Pinang.

DiP\- TPV Eze 'Pinang-boom geeft twcederleije Steenen uit hem , van malkander veel

1 verfchillende. D' eerfte is de gemeene Meftica 'Pinang , 't is een klein Steen-

vm. tje, wat groter dan een groene Catjan, van gedaante als een ftomp kegel-

tje , zuiverwit , met een ftraalend zonnetje boven op , niet zoo ligt vcr-

Wmrdit bleekende als de Calappus-ttecn. Men vind hem in de oude Tinang-notcn fteekende

wT'™ boven in den kern , de noot , die men eet , is in dat kuiltje, 't welk men het oog

noemt , en waar uit een nieuwe fpruit voortkomt : Doch men moet weten , dat

men onder duizent noten hem qualyk in eene vindt , en dat meed op Makkaffar en

Wa» Boèton. Zy worden wegens hun mooijigheit in ringen gezet en gedragen als Calappus-
waardt.

fteenenj jn zonc3erheit eigenen zich hem die geene toe, dewelke met Vinang te planten

en verkoopen omgaan.

Dtnvei- De tweede Tinang-fteen heeft een geheel ander fatzoen, en is anders niet dan een

'1'f°°r'- oude Tinang-korre\ in een harde keifteen verandert, daar van hy ook meeft de gedaan-

te en grootte heeft , te weten , aan het onderfte eind een weinig plat en voorts

rond toelopende met een rimpelig kroontje boven op , donkerbruin met roflè flipjes,

zeer hard, koud , en als men hem aantaft vochtig fchynende ; hy word zeer zelden

Wtrien gevonden op Makkaffar: In Limoenzap kookt hy niet) men kan hem voor een Toet-

jkZm°l''- ^een gebruiken , doch hy neemt het gout zeer ongelyk aan , want aan de zyde rontom

bnakt. neemt hy de natuurlyke koleur van 't gout aan en behoud die lang , maar aan de on-

derfte vlakke zyde vertoont hy het gout bleek en onzienlyk, als mede op het kroontje.

.DfMe- Voeg hier by den Meftica bras , zynde een klein langwerpig en wit Steentje, hetwelk

zvutJdi* roe" °P Makkaffar zomtyts vindt in plaats van een ryskorrel , in zyne natuurlyke bol-

Jtrjtjbort.
fter befloten , het welk die geene geerne by zich dragen , die met rys planten om-

gaan.

De Sm- Scorodites , dat is , Meftica bawangpoeti is een witte Steen , niet doorfchynendc

™«r!k
* hehalven een weinig aan 't dikfte eind , in de gedaante van een teen van look , doch

fiart. tweemaal grooter , gevonden op Makkaffar in een bol van look , gelyk men zomtyts

ook lookbollen vind , die maar uit eene groote teen beftaan , dewelke menMannetjes-look

noemt ; hy vuurt niet by nacht en in 't wryven riekt niets naar look.

LXXI. HOOFT-
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LXXI. HOOFTDEEL.
Dendritis arborea» Meftica Caju.

DEze 'Dendritis is aldus in Ambo'ma gevonden : Daar was een zeker Sinees > Dea.

in 't eerft een arm en gering perzoon , die zich mee Arak-branden geneer- [ â

Ar"

de > welke hanteering veel brandhout vereifchte > en dat van 't befte üach ; nu Wam du

gebeurde het op zekeren tyd , dat een van zyne flaven een hout kloofde >

doch de byl trofop iets hards in 't hout > 't welk daar uit enden meefter voor zyne voeten

fprong j 't zelve opgeraapt wierd het een mooi Steentje bevonden van eene ongemeene ge-

daante , 't welk in 't hout gepaft zynde bevond men > dat het daar in gelegen en by gevolg

gegroeit was, anders zoude men den kapper opgeftreden hebben, dat by in een fteen

gekapt hadde. Wat hout het geweeft zy ,daar op wierd toen niet gelet , doch namaals by na-

der onderzoek hielt de jonge (taande, dat het Cafuaris-hout geweeft was, welk hout

de Sinezen meeft gebruiken tot het Arak-branden , om dat het fel brand en een vafte

kool maakt. Dit Steentje was langwerpig rond als een lid van een vinger , doch wel Zy»rgr-

Zoo dik, en had men 't elders gevonden , men zoude het voor een hoornverwig Achaataan- fS***"

gezien hebben j het midden des Steens vertoonde een melkweg uit 7 fmalle witte aderen

gemaakt , gelyk men zomtyts een Iris fecundaria ziet by een regte regenboog ; de bo-

venfte helft des Steens was hoornverwig, maar beneden den gordel lichter van koleurj

gelyk een regte witte Achaat , en de onderfte hoek was breedft en wat ruig , tegens

het licht gehouden overal half doorfchynend en by nacht vuurde hy ook gelyk Achaat,

hoewel wat minder , aan hardigheit en glans, den zeiven mede gelyk. De voor-

noemde Sinees, Nonko genaamt , heeft hem van dien dag af in zyn gordel orrt Bygeluf

't lyf gedragen , en vermits hy van een arm perzoon in korte jaaren ryk wierd ,
*„.""""

heeft hy als een Heiden dat geluk dezen Steen toegefchreven ; den welken hy zelden ge-

toont , noch voor eenig geit heeft willen miflèn , hoewel ik hem de zwaarte van goed

gout daar voor aanbood , 't welk naar 't gewigt bedroeg omtrent 1 o Ryksdaal-

ders. Ik moeft my laten vergenoegen , dat hy hem my voor een uurtje leende om
uit te teikenen en te befchryven , zonder dat hy ondertuflehen uit de kamer

ging. Namaals in 't jaar 16513. Dy zyn overlyden is de Steen zoek geraakt , zonder dat

de Erfgenamen iets daar van wilden weten; zoo hy hem gedragen heeft om naar 't ge-

meen gevoelen onquetsbaar daar door te wezen, zoo is het aan hem mis geweeft , na-

demaal hem in een krakeel het tipje van zyne neus afgekapt wierdt.

Diergelyke Steenen in hout groeijende worden by de Maleijers in 't gemeen Meftica

Caju genaamt, en zoo zelden gevonden , dat ik dezen alleen maar gezien heb, hoe- vmd",,f'

wel men zegt, dat 'er hier en daar onder de Inlanders noch eenige fchuilen. Op Mak-

kajfar vind men ze nu en dan in knoeften of quaftige deelen van Cofajfu-hout en Ca-

moeneng batoe, die ik noch niet gezien heb.

In 't jaar i 674. heeft een Sineefch Timmerman in een boom CajuJïcki gevonden De Me-

een Steentje , in de grootte van een Bonga Manoors knop , binten witachtig en haft u,M die

doorfchynend gelyk Achaat, doch zonder die aderen van de bovenftaande ) naar binnen

was de koleur wat zwarter en als donker : De Sinees , die hem gevonden had , wilde

hem niet miflèn , want zy gelooven , dat de vinder van zoodanige Steenen groot geluk zal

hebben , en achten hem krachteloos als men hem verkoopt.

Voee hier by twee Steentjes , die Ieververwig , donker en hoekig zyn , gevonden Twee
~ . ,

- i_
• 1

Meemtiitit

op Camarlen in de vrucht van eenen grooten Cafitaris-boom , wiens vruchten viermaal gro- dt vruch.

ter zyn dan de gemeene. ZaL»
lis-boom*

SC 1 LXXII.
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LXXII. HOOFTDEEL.
Nancites. Meftica Nanka.

DjNan- ~jr- E korrels > die men in het vleefch van de vrucht Nanka of Soorfaci vind>

fibnva. J verfteenen ook' zomtyds , en dat op het Land Makkafar , welke Steenen

J kleinder zyn dan de korrels zelfs , doch van het zelfde fatzoen , te we-

ten als een langwerpig eitje , hard , glad , bleekgeel of immers witter dan

de korrel : Men vind ze zelden, en hoewel de vrucht over de 100 korrels heeft, nochtans

maar een verandert in eenen Steen , dewelke ook van ongelyke grootte zyn > in't

gemeen een lid van een vinger lang , zommige langwerpig rond, zommige wat plat

gedrukt : Zy worden by de Makkafiaren met vier zilvere bandjes ingevat , en aan

hunne kriflèn gedragen j hoewel deze laffe vrucht geen eigenfchap met den oorlog

m
té'" heeft. De metalen toetzen eenigzins daar op , dochvalfch, en de toets houd niet vaft

}

tot loet' *
, ,

fiecmr, ip het zilver vertoont zich als potloot , en 't gout word ook bleek en ongedaan ; aan t

k
V,

k

,}ch,i- onderfte of dikfte eind is hy zomtyds ruig alf of'ereen ftukje afgebeten was. Voortsvind

*Mclti- men nocll jtfeftjCie in verfcheide andere boomvruchten en kruiden , dewelke van my
vruchten noch niet gezien zyn , te weten in de houwen van Tamarind, in de vruchten van Tsje-

2».""~ rcmey of Boa. Malacca , in de knien van 't kruid Sulaffi , en meer andere.

Meftica Clompan heeft de gedaante van een Bidji Clompan > maar is wit als Ca*

lapites.

LXXIII. HOOFTDEEL.

Sangites. Meftica Sanga.

De San- -mr -yr -r At een fchadelyke melkboom Sanga zy > zie in 't Amb. Herbar. Lih.

$™d°™bt- % / 1-Cap waar van het Sineefch vernis of tsjad gemaakt word; dra-

fcbrtvt*. ^w^V gende eene vrucht de Amboinfche Gajang gelyk , doch veel kleinder

:

Deze vrucht flcekt vol zwartbruine melk, die ook fteenhard word»

maar eene drooge witte korrel legt 'er binnen , dewelke zomtyds in eenen Steen ver-

andert; deze behoud gemeenlyk de gedaante van de vrucht, met dergelyke uitpuilen-

de aderen > doch kleinder dan de vrucht ; hy is zeer hard en zwaar als een keifteen»

koud, kaftanje bruin, donker en toetft redelyk wel en vertoont de koleuren der meta-

len opregt: Zommige zyn kleinder, vol hoeken en kuilen, en wel zoo bruin. Zeker

ooggetuig heeft my verhaalt eene vrucht aan dien boom gevonden te hebben, dewel-

ke al halfin fteen verandert was , daarom hy een touwtje aan den fteel bond om die vrucht

te kennen, doch omtrent een maand daar na weder by den boom komende was de vrucht

afgevallen, en lag onder den boom geheel in fteen verandert. Een ander had dergelyke

half verfteende vrucht afgebroken en in een tomtom gelegt, dewelke een tyd lang daar

na mede geheel tot eenen fteen geworden was : Waar uit men ziet dat veel en krach-

tig fteenzap in dezen boom moet fteken , waarom ook dat Sineefch vernis zoo hard

word gelyk men aan het verlakt houtwerk ziet. De boomen waflen op Makkajfar om-

trent de kanten van de rivieren , van waar ik twee zulke Steenen bekomen heb.

LXXIV.
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LXXIV. HOOFTDEEL.

Parrangites. Meftica Gondoe.

DEze Meftica komt van de vrucht Tarrang, anders genaamt Faba marina, fl, par.

en befchreven Lib. 7. Cap hebbende de gedaante en ten naaften bv
ran8itK >

IJ 1 1 , , . WBar van
ook de grootte van een boon uit dezelve vrucht, zynde verandert in eenen Jeukth*

harden fteen , platrond , ter wederzyde in de midden uitpuilende , zwart- '%m ~
achtig aan de kanten , naar den blauwen trekkende) zoo dat het fchynt dat de geheele d"nU-

boon , dewelke donker kaftanjebruin is > in zulk eenen Steen verandert is , hoewel de
MakkalTaarfche Tarrang-baoi\ veel grooter is dan d' Amboinfche, maar de fteen is in

de grootte van den Amboinfchen , en hoewel deze vrucht zeer overvloedig in Am-
boina waft , zoo is my nochtans niemant voorgekomen , die ooit eenen Steen
daar in gevonden heeft ; zelfs op Makkafar , daar alles in fteen verandert ,

is hy zeltzaam, en ik heb 'er een van daan gekreegen met rood koper ingevat , zooda-
nig dat men hem uitnemen konde, den welken zy aan 't lyf gedragen hadden, alszy *W ue

ten oorlog gingen , mifl'chien om dat de geheele vrucht de gedaante van eenen krom- f'St
men houwer , en daar van den naam heeft. Hy toetft mede , doch vertoont de ko- *""'<»

leuren niet opregt, te weten goed gout trekt bleekgeel, en liegt gout naar den roflen,

zilver word blank , doch daar fchynt wat rood onder.

LXXV. HOOFTDEEL.
Manorites. Meftica Manoor.

OP het Landt Makka/far zyn ook de bloemen niet vry van het verfteenen , 't Dt Ma-
welk zoo veel wonderlyker is dan in de voorgaande houten en vruchten ,

"""^
dewelke veel bequamer zyn den fteenzap te ontfangen , dan een teere bloem «2».

of bloemknop, evenwel heeft Medufa haaf niet verl'choont.

Een Manorites dan , of Steentje uit den knop van een Bonga Manoor geworden , is Verhaal

my van Makkajfar toegebragt, gevonden in een tuin van een Duitfche familie , alwaar vm'iulf-

de huisvrouw, in haar tuin tegen den avont de knoppen van deze bloem willende ver-

gaderen , heeft onder anderen afgeplukt een knop, zoo zy niet beter wift, van een

Manora-bloem , doch dewyl die haar los in de hand viel en wat zwaarder voorquam
dan een natuurlyke bloem, bekeek zy die wat nader, en bevond het een wit Steentje

te zyn , als of 'er een Manoor-bloem uit alabaft gefneden was , doch de deiling van de
bladeren konde men niet bekennen : Zy riep tot getuigen het geheele gezelfchap van

haar man , en wees den fteel daar het Steentje geftaan had ; deze namen het Steentje

mede en leiden het zonder agterdogt op de tafel, daar by geval Boerefons geftort was,

een drank die van zuur Limoenzap gemaakt word, welk zap het Steentje rakendein

korten tyd een hoekje daar af beet. In 't zelve jaar is hy my noch geworden , wanneer fwctj,
hy noch fchoonwit was , doch na acht jaaren begon hy zyn ièhoone wittigheit te ver- verhul.

liezen en grauwachtig te worden , doch met een mes gefchrapt , wierd hy wederom
wit, namaals heeft my een Moorfche Paap vetklaart, dat hy op Boero aan een Manora-
ftok diergelyke Steentjes gevonden heeft in de gedaante van zulken knop, 'doch het

fteeltje is altyd korter dan aan de regte bloem.

LXXVI.
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LXXV'I. HOOFTDEEL
Steenen die by geval in eenige Boomen , of Vruchten komen.

-: v i'r.

Balm"n f^"^ Nder de Mefticx worden zomtyds , doch t' onrecht , zommige Steenen gere-

l'rmbt- kent, die by geval in eenige houten of vruchten komen en in 'tgroeijen daar

fihnvcrL in gefloten worden , dewelke men daar aan bekennen kan , alszy defubftantic

en koleur van natuurlyke en bekende fteenen hebben; waar onder evenwel

zommige zyn daar aan men twyftelen mag : Ik zal daar van eenige voorbeelden voort-

ij/I? brengen > naar welke men d' andere fchikken mag. Inmynentyd, doe ik op Hitoëhg

,

van dtul- wierd op Mamoa (een plaats tuflehen Htla en Httoelamma , daar men veele tuinen maakt)

in eenen ftronk van een 'Pi/fang-boom een ronde doch wat gedrukte zwarte Steen ge-

vonden , den gemeenen zwarten Toetfteen zoo gelyk , dat ik 'er geen onderfcheit in

vinden konde , behalven dat hy wat fmeeriger was en de metaalen niet wel aannam

,

't zelve mifichien veroorzaakt) om dat hy langen tyd in dien vochtigen ftronk gelegen

Hit gi- had j de Inlanders hielden hem voor een Mejlica, en dat hy in den Tiffang-üronk ge-

Mandtrs, groeit was , berookten hem naar hun manier alle vrydagen , bewaarden hem in een

linne doekje, droegen hem aan 't lyf om goed geluk methun tuinen te hebben. Andere

vermoedden dat het een Donderfteentje was> dewelke men ook zwart) maar myns we-

tens nooit van eene ronde gedaante vindt, ook moft het een machteloozeDonderfteen

geweeft zyn, dat hy door eenen weeken 'Piffang-yXronk niet heeft flaan konnen. Naar
Ende n- mvn giflïng is dit Steentje by geval geworpen of gevallen op een jong 'Pijfang-phn-

dtn Schry. tje , 't welk door zyn haaftig groeijen dezen Steen omvat en in zich beflooten
r

heeft i waar tegen de Inlanders inbragten , dat op die plaats geen Toetfteenen ge-

vonden wierden, 'twelk niet al te vaft gaat, dewyl ik zelfs andere zwarte Steenen op

die plaats gevonden heb , die de Toetfteenen zeer gelyk waren : Immers het is zwaar

te gelooven, dat zulk een harde Steen in de waterachtige fubftantie van een Viffang-

ftronk zoude groeijen , hoewel men zeker weet , dat in zommige foorten van Tijfang-

vruchten kleine en vuilwitte Steentjes gevonden worden, die men dan voor den regten

Pifangites. Pifangites of Mejlica Tijang houden mag.

Hit twi- Armilla magica of Armilla 'Dgmonis behoort hier by , zynde een Armring , naar 't

vmi "\x-
oogenfehyn door menfehen handen gemaakt, doch naar 't voorgeven der Inlanders op

miiiaMa- de volgende manier gevonden : Zeker Tuhtta , inwoondervan Mofappel, een Negorytje
8'Ca

' eertyds omtrent Mamoa gelegen , hadde zyne tuinen op 't voorfchreve Mamoa , alwaar

Hoi Ui hy den voornoemden 'Piffang-fteen ook gevonden heeft op deze manier ; hy wilde op
Itvmden,

^eze \ve p]aats eenige bofchtouwen kappen, die men tot de bobbers gebruikt, wanneer

hy door de takken en bladeren van eenen hoogen boom al ruifchende iets hoorde af-

vallen, 't welk hy nafpeurende dezen Armring vond , en zich inbeelde, dat hem die

befchaart was door eenen gunftigen T)jing of 'Dtemon tot zyn gebruik , den welken hy

ook zorgvuldig naar zyn manier berookte en bewaarde : In 't jaar 1 66%. lange jaaren daar

na is hy nevens den voornoemden ïV^B^-fteen door zynen neefaan my verkocht, bei-

de met kattoen wel bewaart , met civet befmeert , en zoo hy zich geliet daar toe ge-

dwongen: Hy gaf voor dat zyn Oom Tuhua die beide Steenen tot in zynen hoogden ou-

E»waar derdom bewaart hadde) dezelve by zich dragende , wanneer hy ten oorlog ging , en

t'r„St men wifte niet, dat hy in zyn leven ooit gequetft ofeen droppel bloeds verlooren had,

hoewel hy de troepen aangevoert en veele Attaquen bygewoont had; eindelyk toteenen

hoogen ouderdom gekomen en geene kinderen hebbende, behalven eene dochter , die

hem mede door een vreemdeling ontvoert was , had hy de beide Steenen aan zyn neef

behandigt en als eenen verborgen fchat aanbevolen : Hy dan vreezende, dat hetzel-

ve lot hem als zynen Oom mogt overkomen , was gedwongen die Steenen weg tegeven

,

als
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als bemerkende dat ze zyn geflacht niet langer gunftig waren. Hy wilde myookwys-
maken , dat de ring eerft klein geweeft en metrer tyd rot zulk eene grootrc gegroeic

was ; weshalven ik hem in zyne tegenwoordigheit op een pampicr afteikende , met
voornemen om den zeiven na verloop van jaaren hem weder te toonen , dat hy
noch in de zelffle grootte was, doch wy zyn kort daar na van malkanderen geraakt,

en hebben malkanderen niet meer gezien , maar de ring bleef in de zelffle groot-

te.

De Armring was zoo groot , dat men hem gemakkciyk over een hand konde ftry- zy
ken, aan de binnen kant vlak , een pink breed , buiten driekanrig met eenen (lom- j72"',",

jen rug naar de gedaante van een Mamakur, lootverwig, hier en daar wat blinkende g",fe
)"'„''

als rauw Antimonium , niet glad maar wat geftreept en ruig , als of hy met een fnydend v**<Un

werkmiddel aldus gefatzoeneert was , met een mesje ligrelyk tot een grauw poeder te
S'lryv,r'

fchrappen , van fcbftantie zeer gelyk eenen harden Leye-fteen ofdiergelyken Klip-fteen

,

waar van ik geheele bergen op 't Landt Hoeamohel iuzonderheit op den ftrandt van E.
rang gezien heb. Ik kan ook anders niet gelooven, als dat hy door menfehen uit zulk

eenen Steen gefneden zy , doch hoe hy op den boom komt Iaat ik Tnhua met zyn

Djing raaden , wel wetende dat de bedriegende geeft vaardig is om waangelovige men-
fehen naar hun begeerte iets te beichaaren of aan te wyzen, 't geen by ander geval daar

gekomen is , gelyk hy aan zyne dienaars het J^rvj-Zaad in St.Jans nacht weet te be-

fchaffen. Ik wel wetende dat hun voorgeven beuzelachtig was, en ook niets byzonders

of zeltzaams aan die Sreenen ziende heb ze egter uit hunne handen genomen , om dat

flegt volkje van hun bygelovigheit te verloflen ; ook weet ik wel dat de overwinning

in den oorlog geenzins van zulke lompe Steenen komt, vinde egter raadzaam zul-

ke dingen uit der Inlanders handen te krygen, waar op zy by tyd en wyl ftout wor-

den en hun verlaten , en daar door dikwyls zeer ligtveerdig ons zelfs den oorlog aan-

doen.

In'tjaar 1683. wierd een Calappus-boom omgevelt omtrent het Kafteel Victoria in 'tDtrJt

't velt , waar in men vond een grooten platten Steen , dien men wel bekende eenen ™X"

'

gemeenen Veltfteen te zyn ; hy lag in 't onderfte van den (lam , een paar voeten bo- lf„Z7r
"

ven den wortel : Naar vermoeden is deze Steen daar gelegt , doe de Calappm-noot eerft ge- '"«« van

plant wierde om dezelve volgens gebruik toe te dekken , doch door de planters verge- ™n?~
ten is hy van den opfchietenden ftam omvat, hoeweldital mede haar zwaarigheit heeft,

namentlyk waarom de groeijende en opwaarts ftygende natuur des Calappus-booms den

Steen niet hoger gevoert heeft , gelyk'deze boom en de regte palmboom de natuur

hebben tegens alle zwaarte op te dringen : Dit laat ik die geene raaden, dewelke ge-

hoort en gezien hebben hoe het gras groeit; het is my genoeg te weten, dat het een

gemeene Veltfteen was , die doorden opfchietenden ftam ingefloten is. Van deze Steenen

word ook gemeldt in 't voorgaande XXVI. Hooftdeel.

LXXVII. HOOFTDEEL.
Steenen die by gevat een ongeivoone gedaante hebben.

Hier behoocen geenzins zoodanige Koraalfteenen en Zeeboomtjes , dewelke Gedaan"

volgens hun gewoonlyke natuurde gedaante van eenige planten ofdier heb- t^ s^~
ben, en die in 't XII. Boek van 't Amboinfche Herbarium voorgeftelt wor- vtL

den, om dat ze een Vegetative natuur, met de fteenen vermengt , hebben:

Noch zoodanige Landfteenen , dewelke van buiten altyd eene zekere figuur hebben door

hun inwendigen geeft voortgebragt, gelyk de feshoekige Kryftallen , de vier en vyfhoe-

kige
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kige Androdamantes > en meer andere. Maar ik verfta zulke Steenen van een ongewoo*

ne gedaanre, dewelke zy niet door intentie der natuur, maar by geval verkrygen , dc-

Etrjlt welke ontelbaar konnen zyn ; ik zal maar eenige uitkippen , het eerde voorbeeld ont-

bamrdi* leenende van den Zuidelykften hoek van Afrika , den welken de Ood-Indifchvaarders

te Boa
omvMren: Benoorden de Kaap de Bon Efperance op de hoogte van 2 9 graden Zuider

Efpcrance breette leggen de bergen , by de Portugezen Os montes de Tedm genaamt, datis, Sreen-

fiTstrj- bergen , aldaar by d' Oliphants rivier diep landewaarts in hebben d'onze groote fpe-

ftelmkin, Jonken, en overhangende klippen van dezelve bergen gevonden , aan welkers verwulf-

faarden, zeis hingen als yskegels, gelyk men in de zalpeterige kelders vind, aan fmalle halzen

gê/Wt™- verfcheide gedaanten van paarden , ruiters te paard , vogeldruizen , leeuwen , en meer ande-

»*>i re , even als ofze uit den bovengenoemden Steen gefweet waren, doch hard en van fteenige

dtrc. fubftantie: De bergen zelfs waren van rooden marmer. Van deze beekjes hebben d' on-

ze verfcheide mede gebragt, zynde een vinger lang , fteenhard en glad , ieder kan Wel

bezefFen dat deze beelden niet van de natuur met opzet gemaakt worden, dewylzegeen

Redenen eenderleije noch vafte gedaante hebben , maar of uit de bovenfte klippen uitgezweet,

Scir^êr °^ ^oor 'iet afva"en van ^e omhangende aarde aldus ontbloot zyn ; doch 't eerde is

over Jei- waarfchynlykft , want op de zelve manier ziet men op Amboina by de rivier Batoegan-

taLt'ti. tong overhangende klippen en fpelonken , daar van boven veele grote mammen afhan-

gen , en andere diergelyke van onderen daar tegen opgegroeit zyn , verbeeldende den

mond van een grooten draak , dewelke noch jaarlyks groeijen ; 't welk men daar aan

gewaar word, dewyl alle naamen uitgtoeijen, die voor eenige jaaren daar in gegraveert

waren. Zoo vind men ook hier en daar op ftrand en in 't gebergte groote klippen , die

door 't wcgfpoelen van d' omleggende aarde nu bloot liaan en de gedaante van men-

fchen hebben.

Tweede Voeg hier by het zeltzaam beeld van een menfeh op een doel zittende , op een vloer

Til'mttfcl
van e"kel fteen, naar 't zeggen der Makkaffaren aldus van natuur gegroeit op eenen hoo-

«p ""fi"1 gen berg dewelke het Makkaflaarfch van 't Boegifiche gebiedt fcheid in de ftraat

verbeeldt, van Saleijer , daar die Natie , doch heimelyk naar toe loopt om het vervloekte werk

Bxtappa te verrichten , van den T)jing of Duivel iets verzoekende , als geluk in den

oorlog, voorfpoet in 't winnen van rykdom , boelfchappen, en meer andere dingen 5

waar op hun de Duivel een onbekend Steentje geeft , of eenige uiterlyke plechtighe-

den leert, die zy volbrengen moeten.

Derde Voeg hier ook by het fteene Maria-Beeld in een fpclonk van een berg in Chili gc-

«»
r

jfc'»è
vonden , daar noit te voren Chriftenen gewoont hadden , by d' eerde aankomft der

Tldt'
Spanjaarden , hoewel T. Kircherus zulks voor een Goddelyk mirakel wil verkoopen in

zyn Onderaardfche Waereld 't Boek, Hooftduk

'n 1 1 '° w 'crt^ 'n ^en Amboinfchen Inham uit de Zee gehaalt een Koraal-

ra» een
' klip, dewelke na een weinig fchrabben en graveeren van d' Inlanders de gedaante kreeg

u'fhêiït
van eene ^rouw mec het halve lyf, hebbende met het hooft onder en met den buik op-

waarts gedaan , naar den aart des Koraaldeens in verfcheide takken en hoeken ver-

deelt , als mede het hooft, bord, buik en fcherpe hoeken mismaakt ; dewyl nu dit

ulfckge-
'>ce ' c' j"'" gevon^en wierd voor de plaats vznHative Kitsjil, alwaar voor eenige hon-

vonden e» dert jaaren een Javaanlch jonk aangelandt is, waar van de Anachoda of Schipper met

lande'/" zYn wyf °f zufter Ter/dan naar land willende varen , de prauw om doeg en Teyfdan
voor g
houden it

,

die afgode- te Koraaldeen in Zee getoont , dewelke haar Toedong of breede hoed zal geweed zyn

:

verdronk, zoo dat ze noit voor den dag isgekomen , wordende daar omtrentecn groo-

ry daar

mede ie-
Deze klip nu voor den dag komende moede Teyjilan zyn, te meer alzoo men mtdrooi-

bedryven. de , dat ze in 't uithaalen eene zugtende dem van haar hadde gegeven : Een groot toeloop

van volk fchoot daar naar toe, inzonderheit van Heidenen en Chinezen, dewelke ver-

zot zyn op diergelyke beelden, die de natuur maakt. De Inlanders hadden het zelve

al in 't bofch verborgen , en naar vermoeden zoud de een of ander een afgod daar van

gemaakt hebben: Want de Morianen nu onder Halong woonende rekenen hun afkom-

ftig
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ftig van den voornoemden fchipper ; doch ik heb dat beeld met behendigheit tegen betaa-

ling van i Ryksdaalder uit hunne handen bekomen, nu daar mede in myn tuin pronkende j

daar namaals uit des zelf lyf verfcheide plantjes en bloemen groeiden, want ik had te

voren het zaad daar van in de holle kuiltjes gedoken : Kort daar na bragten ze my noch Fyfilt

een beeld van eenen mismaakten man , ook uit de Zee gehaait , doch dewvl het mv ™°Tt<eU -

* / vaattier-

niet Iuite zoo veel geit daar voor te geeven , hebben ze my niets meer gebragt. i'fyk*

LXXVIII. HOOFT DE EL.

Melitites. Boatana.

DEze Steen is gevonden van een 41aaf in het gebergte van eene bruine vette t),Mt.
kleiachtige aarde onder den wortel van den boom Oebat Toeni , of Sefoot,

'' titcs b"

met wiens wortelen men den Saguweer bitter maakt. Naar zyn zeggen in het^Zjw^e-
eigenfte fatzoen , te weten achtkantig met vier breede en vier fmalle zyden ,

d"'""'

aan beide hoeken zeer fmal toelopende , in een vierkant plaatje , 2 duimen lang , in

de midden dik, bruinachtig , met witte , geele en zwarte plekken en aderen gemar-
mert, redelyk zwaar, doch liet zich ligt fchrabben , gefatzöeneert regt als een Lei-
dekkers hamertje ; naar alk vermoeden heeft hy hier aan gelogen , want men konde
te klaarlyk zien, dat hy door 't fchrabben en fnyden met een mes aldus gefatzöeneert
was, zynde miflchien ten naaften by in die gedaante gevonden : Zyn fchrapzel is don-
kergeel als Rhabarber ; aan de beide einden geeft hy witachtige melk , in de midden
geelachtige zoet van fmaak , en hy is van reuk als de TerraJïgillata , waar uit ik be-
fluite , dat het een Melitites of Honingfteen moet zyn , hoewel hy wat te hard daar toe

isi en naderhant heb ik bevonden, dat diergelyke Steenen in groote en kleine klom-
pen in de rivier IVaytommo gevonden worden : Waar van zommige zoo week zyn , K'aar dit

dat ze qualyk den naam van een Steen mogen voeren , maar moeten voor een Marga l̂ °j d"
indurata gehouden worden, waar van hier na. Deze flaafwilde wonderlyke konftjes met
dezen Steen bedryven , hy wilde zich vaft daar mede maken , zyn meefter , een Duitfch "<™ «

™

Kapitein des Armes , van een langduurige longe-ziekte genezen ; waar toe hy water , jiltTl-'

by nacht van een Moorfche Tempel gehaalt, moeft hebben , doch na lang quynen ftierf

de meefter
: Hy zeide , dat de Steen gelukkig was voor die tuinen maakten , 't welk

eenigzins zyn reden heeft, want wie dezen Steen by zich draagt, die heeft altyd aard-
vrucht by zich : vermits de vrucht in 'tMalcitfch , Boatana, dat is, Aardvrucht hiet:

Hy had hem zoodanig met $ivet befmeert, dat men hem den zeiven niet benemen kon-
de , niet tegenftaande , wel 1 o jaaren 11a s' mecfters doodt , ik hem dikwyls in water
gclegt hebbe.

Vo<g hier by den GalaSfites of Melkfteen, dewelke men van de kuft Coromandel DeGi-
brengt, in 't Portugeefch Lama de Cofta genaamt , hy is witachtig, zeer week en bros , ƒ
ligt en aan de lippen kleevende

: Hy word door Indien vervoert tot dienft van de zo- uwm
gende vrouwen, dewyl hy de melk vermeerdert, en verhitte oogen verkoelt: Men fr

c

J£
brengt hem te koop in vierkante ftukjes gefneden. iwd.

LXXIX.
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LXXIX. HOOFT DE EL.

Satfchico. Alabaftrites & Lychnites Chineniis.

SAtfckico of Satfcheo is een flach van Alabaft in Sina zoo verfcheidcn van koleu-

ren , dat men alle de (lukken en veranderingen qualyk voor een Steen houden

ka

D'eerftc en gemeende is geelachtigwit , aan fubftantieen hardigheit het reg-

te Alabaft gelyk, niet eenpang van koleur , want de eene helft des Steens is geelach-

33* tig of vuilwit, d' andere helft bleekrood, daar hy ook wel zoo hardis; zommigeook

Zr
k"

wel uit wit en lichtrood gemengt als beclde wafch: Men ziet 'er ook plekken in van

zwarte adertjes als takken van een doornboom , andere ftukken zyn eenpang geel als

M bleek wafch , en zoo die eenpang van koleur zyn.worden ze gebruikt tot Signetten

di' ff voor den gemeenen man , want wy hebben boven gezegt , dat de Steen Joc ofOnyx al-

Ot Sat-

fchico of

Cbmefcbe

Alabaft.

De eerjle

bruikt
l. voor acn ^cinctacn h^mj w«*m*. »j —~— o >->

-

& ken tot des Keizers-wapen genomen word: Uit de ftukken, uit roodgeel cn wit ge

mengt, worden fchoone geheelde fchaaltjes en kopjes gefneden, dewelke men mSnn.

onder huisraad rekent, en die men met reden voor dcMyrrhina der Ouden mogthou-

den. , , .

De****- Men vind noch eenen anderen Steen in Sina van den zelfden naam, dochbyd on-

't£Stm ze voor een foort van Marmot of Jafpü gehouden, myns oordeels ten onregte, dcwyl

SrT^h hy noch de hardigheit noch den glans van die beide heeft. Men vind ftukken daar van

l'hmd™'
vierkant als een Leye ingevat, donkergroen met veclderleije aderen door malkander lo-

71, mik pende, ende eenige Landfchappen , bergen en rivieren vertoonende :
Deze m dunne

i«* tafeltjes gefneden en ingevat , hangen de Sinezen op in hunne huizen in plaats van

fchilderyen. , ,

Béêti* in zyn Gemmarium Lik 2. Cap. 2

6

9 . is van die mening ,
dat er een onder-

faS?" fche,t behoorde te zyn tulTchen Alabaftrites en Alabaftrum, ftellende het laatfte eenen

weeken Steen te zyn; dien men gemakkelyk fnyden kan , die het mgegote water niet wel

labattmes h
*
udt > en den %velkcn men tot gyps gebruiken kan, gelyk meeft alle Alabalt is, dat

taS* men in Duitsland vindt, en daarom Spath genaamt word. Alabaftrites daarentegen

hard en niet zoo gemakkelyk om te fnyden, geene vochtigheit in zich drinkende
,
doch

noch al weeker dan marmer, en daarom bequaam tot zalfdoozen. Hy oordeelt dan dat

Alabaftrum een beginnende Steen zy , die uit zyn klei eerft begint hard te worden en

metter tyd de hard.gheit van Alabaftrites bekomt , gelyk deze in 't vervolg tot mar-

mer word • maar dewyl ik zulk eene onderfcheit by Vilnius en d' Ouden met vind,

dewelke altyd Alabaftrum voor eene zalfdooze houden , en Alabaftrites voor eenen Steen

,

waar van ze gemaakt worden ; zoo ftel ik Alabaftrites tot eenen gemeenen naam tot

alle weeke en, veelverwige Steenen , dewelke aan hardigheit en glans den marmer wy-

r ken By den zeiven Boetim op de voornoemde plaats vind men noch een ander foort

JtrTfZt, van Jlabalfrites omtrent de ftad Menz groeijende, aan veel heit van verwen en aardig

ï*tr lopen van aderen den Jafpis gelyk, en daarom van Boetim voor eenen onvolmaakter,

TJ"- fMis ^houden , waar onder men brengen kan den voornoemden Sinefchen gemar-

tiïT „erden Tafelfteen; doch ik vertrouwe, dat de geleerde onder de Sinezen een onder-

fcheit maken tuffchen den gemarmerden Tafelfteen en den eerften Satfchico ,
dewelke

immers in hardigheit en fchilderyen merkelyk verfchillen.

D. t»i< Noch een derde foort van Satfchico , in 't jaar 1 67 1 . uit Sina in Amboma gebragt

,

zoude ik houden voor den Lychnites van Tlinius, 'twelk een foort van Alabaft ofwit-

a£ST te marmer wezen zal, aldus genaamt, als of men Kaerze-Steen ze.de, dewyl hy inde

holle bergen by het licht der kaerzen gekapt, en miffchien ook geformeert word .

Uit

dezen Steen quamen omtrent 4°^ w Amboina, tot kopjes, fchaaltjes en bekertjes
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geformeert , met draken , bloemen en loofwerk aardig uitgefneden. De Steen zelfs was Zjwiw
weeker van fubftantie dan dc voorfchreve foorten, zoo dat men hem voor gyps zoude ^"'•S4e"'

aanzien ; zy zyn veelverwig , doch de meefte wafchgccl , aan zommige hoeken

blauwachtig , voorts met hooggeele en roode aderen , waar van zommige brcede ban-

den uitmaakten , en zommige t' zaamen liepen in een wervel ; aan zommige kopjes

•was 't meed: blauw met purpcre plekken, gcele en roffe aderen , in 't kort, men konde

geen twee onder die 40 vinden , die malkander gelyk waren van koleur : Op eenen

fteen met water gewrceven wierden ze tot eene dikke pap, als Marga, enop'tminfle

ftooten of drukken braken ze aan (tukken. Zy quamen uit het Landfchap Sumtuèf-, *5Mr *'

alwaar omtrent de ltad öaukinhoe een berg is, van binnen uitgeholt meteen ingank ter

zyden , alwaar de gravers ingaan met brandende kaerflen , en achter hen word de deur

toegefloten , blyvende flegts een vierkantig gat open , waar door ze lucht fcheppen.

Deze elendige gravers gaan hier in zeer diep 1 daar ze eindelyk dezen Steen uitkap-

pen , en , dewyl hy onder de aarde heel week is als kry t , ftraks formeeren en uitfiiy- E« waar

den , zoo als zy begeeren en de Steen lyden wil , 't welk zeer gemakkelyk toegaat , zelfs «aL™»
de takken van de Feftoenen , het lichaam van draaken en andere dieren met doorgebro- ^""

a

""
t

ken of doorluchtig werk uitbeeldende : Als ze nu aan den dag en in de lucht gebragt umim,

worden, krygen ze eerft hun behoorlyke hardigheit, en worden dan noch wat glad ge-

fchrapt of gepolyft. Zy vallen mede in het Landfchap Quancy ; Als men ze vervoeren

wil, moet men ze tuflehen rys-kaf inpakken. Alhier word 't Huk voor 1 Ryksdaalder

verkocht , daar het, zoo ik hoorde, in Sina geen zêsje korte, en zomtyds veel minder als men
ze eerft van de berglieden koopt; zoo dat het te verwonderen is, dat menlchen voor

zoo een geringe prys hun leven wagen , om zoo diep onder de aarde dezen Steen uit

te halen. Deze foorte, waar van de geheelde kopjes gemaakt worden, icheen met eeni-

ge vogtigheit gefmeert of daar mede gepolyft te zyn ,- want vogtigbeit daar ingegoten

wilde aan de kanten niet kleeven; zoo bleek 't ook dat 'er eenige gaatjes in geweeft, en

met ftukjes van den zelfften Steen geftopt, en met eenig lym vaft gemaakt waren : De
Steen is zoo week , dat men hem met den nagel fchrabben kan , en daarom worden
ze daar na niet meer geacht ; doch het recht rype Satfchico laat zich zoo niet fchrab- H» de

ben, maar daar uit maken zy Slypfteenen met lyftjes omvat , waar op zy de Sinefche fd,ia,

Slt*

inkt wryven als zy fchryven willen , zynde in 't midden wat uitgeholt in een delle.
"•«"*</*

Het fchynt dat de Sinezen , allerhand marmer Satfchico noemen ; doch zy hebben #W™
maar vier Landfchappen , die het zelve uitleveren. 1. Hukten, omtrent de ftad Hoe- fi<J,Z

r

„

fcheu, geeft het meefte en befte , gemengt met geel , wit, en lichtroodt, zomtyds g!p"J
l"p

ook afchblauw, alle met zwarte aderen in eenen wervel oftakjes geformeert, en daar- {laats.

om Siufan of Sufantfcheu , dat is, veelverwig genaamt. 2. Dat van £>nantung levert Deiwee-

mede veelverwig marmer, waar van ook weeker is gelyk Alabaft, 't welk jonge ofon-
rype fteen is, waar van de geheelde kopjes zyn : Van beide maken de Sinezen tafeU

bladen, en de groote Heeren eftnkken tot vloeren , ook fchilderyen met lyften ingevat

,

als ze vol landfchappen zyn. 3. Huquan geeft geel en half doorfchynend marmer. 4. Dc derde

Leautang geeft zwart en half doorfchynend marmer : Alle deze foorten worden met jfp'iZ'tT

den naam van Satfchico of Satfcheo genoemt.

Tt 2 LXXX.
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anthus

Amboni
cus. E'

LXXX. HOOFTDEEL.
Amianthus Ambonicus. Batoe Ramboe.

fltAmi-
"ï—^ El1 van den Amianthus > 't welk onze Apothekers t' onrechte Alamenph-

mofum noemen, vind men in Ambonap Leytimor> inzohderheitin de valleye

der riviere Way-hau of Batou gantong , by d' onze den Alfgenaatnt , -waar

£v?I by
" i" men geheele klippen vind van dezen baftaart Amianthus , buiten hard en

letter H. zwartgrauw , doch fchilfferig , en als men 2 of 3 van de buitenfte korften afneemt

,

Wathttis zoo vind men den Amianthus als gryze haairen, doch valt aan malkander klevende en

'fcfrln-

1 met vee'e zeegroene fchilfferen op malkander leggende, dewelke beter het Talcum ge-

vcn. lyken, waar voor hy ook in Europa aangezien is : Hy fplintert ligt , zoo wel in haairr-

jes als in fchubben , dewelke op de huid een jeuken veroorzaken, gelyk de geftotene

Amianthus, of Krevelkruid pleeg te doen. Men kanegtermet zagt fiypengröote (tuk-

jes daar van krygen , dewelke uit den zwartgroenen en gryzen mooi blinken , ook in

de lucht harder worden : Doch aan den Amboinfchen is het gryze altyd meeft , en die

veel groen heeft, gelykt met zyne fchilfferen beter naar het Talcum. Uit de voornoem-

Waar die de rivier d' Alf en der zeiver kind Waynitoe worden veele zoodanige (hikjes een vinger

gnmdea
lang en klcindcr uitgedreven , die men dan verftrooit vind langs den geheelen hoek Otvi-

wordt
tetto, by d' onze genaamt de Galghoek , daar ze dan eenen langen tyd in de zon liggendepamttni

jïZffZ"' de groenigheit verliezen en uit den gryzen grauw worden , en zulke klceverige of aantrek-

"""l'- kende krachten bekomen , dat ze aan natte lippen gehouden valt daar aan klecven en fchier

het vel afhaaien , als men ze weder aftrekt ; doch een tyd lang in huis bewaart vermindert

deze aantrekkende kracht allenkskens : Een weinig van dit kleeven word men ook gewaar

aan die (tukken , die men varfch uit de klippen kapt , als men ze eenige dagen in de zonne

legt; dewelke daarenboven ook eenen aardachtigen reuk en fmaak behouden , en als men,

2e met water op eenen fteen wryft, zoo worden ze tot een witachtig papje- Degehfeele

ftrand van Waynitoe tot voorby Oud Amahoeffoe heeft verfchcide rivieren, ook zwart-

achtige klippen , dewelke brokkelig en fchilfferig , zwartgroen en loodverwig zyn

,

mede naar het Talcum aardende , waar in zommige Sinefche bergkenners my verzeker-

den loot te (leeken , 't welk door middel van ander loot moefte uitgetrokken worden

,

doch het is tot noch toe niet onderzocht. In de rivier de Oliphant (taan diergelyke

klippen , ook brengt zy voort noch andere Steenen van groen, bruin en zwart gemar.

mert , die men ook voor groene marmer zoude aanzien , zoo ze niet te brokkelig wa-

ren. Egter vind men zoodanige harde en maffive (lukken , dat men kleine mortieren

en fchaaltjes daar van maken kan..

mrdin Diergelyke klippen van baftaart Amianthus en Talcum heugt my gezien te hebben

mdeg"-"
1

Duitsland, in dat gedeelte van den berg Melibocus , 't welk het Rhyngouw uitmaakt,

vmdtm. en de hoogte [de Hóhe*) genaamt word , omtrent het overoude Stamhuis van Catzenel-

lebogen, wiens vervallene muuren meed van dezen Steen gemaakt zyn en de gryze oud-

heit vertoonen , en vier mylen daar van daan het Kafteel Koninkfteen ; doch alle de-

ze houd men voor een aart van Leijen of Schilfferfteen.

Heeft gt- De Amboinfche Amianthus heeft mede groote gclykenis met den Lapis Cononorenjts ,

métdcYn- in *' Portugeefch Tedra de Cananoor genaamt, by andere voor den Lapis Armenussp-

dratkCa- houden , dewelke groenachtig is met grys gemengt , doch 't groene is hier aan het

meeffe, langdraadig en fplinrerig, harder dan d' Amboinfche, en zoo aardachtig niet

van reuk, maar eer hoornachtig en met water gewreeven, 't zelve wit verwende. An-

dere (lukken zyn donkergroen , breedfehilfferig als d' Amboinfche , doch noch al har-

Wordm der dan 'Talcum behoort te zyn , anders van den zelfden reuk en fmaak. Deze Steen

demeduy- worcj j geheel Indien vervoert tot eenie medicinaal gebruik, en men moet hem op
Wtm voor ö 00

Bata-
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Batavia tegens half züverwigt betaalen ; een weinig daar van in water gewreeven >

t welk zachtjes moet gefchieden dat ze niet fplinteren, en dan gedronken , word tref-

felyk goed bevonden in de kinderpokken om dezelve uit te dryven > als mede den brand
in de koortzen door fweeten te bluflèn en den Oeryn fterkelyk te dryven : Wy hebben
onder den Amboinfchen zoodanige {lukken gevonden, die de Cananoorfche zeernaby
kwamen, ook by gebrek van dezelve gebruikt wierden, byzonderlyk om te verkoelen,

hoewel hy flapper werkt. Het is gelooflyk, dat het een koude Steen moet zyn , die uit

de klippen van den gekapt word , zynde de koudlte rivier van geheel Amboina,
en de klippen ftaan altyd in 't water.

Van Cananoor komt noch een andere Steen van den voorfchreven niet veel verfchil-

lende, langdradig, groengeel met witte of gryze aderen, mede een witte melk van zich

gevende met water gewreeven , tot onderfcheid van den voornoemden word hy Tedrafria

,

dat is, Koudfteen genaamt, om dat men hem meeft gebruikt om te verkoelen in de koort-

zen , en voor de verhitheit der oogen j hier onder loopen ftukken , die zwartgroen zyn mee
weinig geel , niet langdradig maar breedfchilfferig , beide naar 't zeggen der Malla-

baaren in een en den zelfden berg groeijende, zoodanig dat Tedrafna het buitenlle

zy, maar Tedra Cananoor 't binnenfte van een klip, 't welk ook waarfchynlyk en aan
den Amboinfchen Amianthus mede zoo te zien is.

Indien Creagus geen byzonder Steen zy , den naam hebbende van vleefch trekken

,

om dat hy aan de lippen blyft kleeven en quanfuis het vleefch aan zich trekt, anders by
d' Autheuren onder de foorten van den Magneetfteen gerekent , zoo weet ik geenen
anderen Steen , waar aan die eigenfehap klaarlyker te vinden zy , dan aan onzen
Amboinfchen Amianthus, die een tyd lang op ftrand in de zon gelegen heeft.

Wy hebben hier weder de afbeelding Tav een ftuk Amianthus Mineraal bygevoegt , daarin
het onder[ie bruin, en -vervolgens de witte ftreep , die 'er doorloopt ,' harde Steen , en
de bovenfte ader

, met opgaande ({reepjes aangewezen , de ftof is, daar men zegt dat het
onverbrandbaar linnen van gemaakt word ; altans het laat zich handelen en pluizen of
het zyde ware , zie het op deplaat IN11. by de letter H. afgebeelt : T)ie begeerig is,
om meer van diergelyke te weeten, leeze Kirchcrus Onderaardtfche Waereldt, het Hooft-
flukin't U'Boek. i

veelt

yuanlen

gebruikt-

InT-onder-

heii om t$

verkoe-

len.

Een an-

der foort
,

Pedra fria

geeaamt.

DeCrea-
gus, wat
Steen hy

zy.

LXXXI. HOOFTDEEL

V
Lapis TanaiTarenfis.

An Malacca is my gebragt een Steen , die men in 't eerft voor een Hierna- ftLapi»

tites ofBloetfteen zoude aanzien, langdradig als een ftuk vermolzemd hout , Jnfe^rf
doch van koleur is hy donkerblauw, met weinige witte ftreepen , hy word d"~ï-

gevonden op Tanajfari , in de gedaante van een Schilfferfteen ofLey , met
water gewreeven verft hy lichtblauw; 'tzal buiten twyffel een hout van zekeren boom
zyn , 't welk in de rivieren aldaar vallende in (leen verandert word : Hy is bevonden Smm
goet te zyn tegens den bloedgang , met water gewreeven en ingenomen ; Men vind *«Jf*"
hem te koop op Malacca , aldaar aangebragt van Tanajfari; verder kennis heb ik 'er ""'"t'

noch niet van, dewyl ik maar een ftuk gezien heb omtrent een hand lank en i duim
dik , 't welk zich door de midden ligt doorzaagen liet , waar van ik de helft behou-
den heb. Tegens den rechten Hiematites gehouden , bevind men dat de Hxmatites JjFfi"
vry wat zwaarder en harder is, aan d' einden root uitflaande , maar daar hy gebezigt Hxmm-
word , Cgelyk by de zwaartvegers by het bruineeren,) glad en donkerpaars , blauw Thtfa,
als gebruineert ftaal , maar de Tanaffaryn is lichter met meer en erovere draaden in de h",

1 n -Tii jcbeitdaar
lengte geirreept , mt den blauwen naar c grauwe trekkende gelyk de Leye doet s ook **» *«»

T t ver-
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verfchilt hunner beider zap merkelyk ; die ze met water gewreeven van hun geeven , de-

welke in den Hxmatites root is, in den Tanaffaryn, blauwachtig.

Hoewel hy als gezegt tot Malacca te koop is , zoo moet men hem egter onder-

fcheiden van den Lapis Malaccenfis by Garcias Lib- x. Aromat. Cap befchreven

:

dewelke anders niet is dan de Hyjlrijïtü of Yzervarkens-ftecn , waar van boven in het

LII.Hooftdeel.

LXXXIL HOOFTDEEL.

Dominees Steen.

DeDo- ~W N de rivier Waytommo achter 't Kafteel ViCloria in Ambtm vind men zekere Stee-

sïccTfo nen van een e' or
"

een vu'": groot ' van buiten vol bulten en kuilen, niet te min

jür» i glad, zacht in 't aantallen , van eene fyne fubftantie; zy zyn zoo week, dat men

ze gemakkelyk (nyden en flypen kan, en die in *t wryven een kleeverig papje van

zich geeven , waar van zommige Hukken zoo mooi geadert en geplekt zyn , dat men

ze voor een koflelyk marmer of Serpentynfteen zoude aanzien , zoo ze meer hardigheic

en glans hadden ; maar nu bevind men , dat deze Steen maar een beginnende Marga

tVordmrt Upidefcen; is: Zy verfchillen egter onder malkander in hardigheit, want zommige zyn

Lapide-
83

zoo hard als een gemeene Steen , zommige zoo week en brokkelig , dat men ge-

fcens ver- jnak^dyk daar van byten kan , en in 't flypen vallen de flukken dikwyls van malkan-
ftUk».

£jeren yan bmten vertoont hy geene mooijigheit , zynde gemeenlyk met een molch-

achtig flym bedekt , maar in 't flypen vertoonen haar eerft de koleuren en fchilde-

Hefi ryen j zyn meefte koleur is ros , grauw en leververwig , maar de gellepene vertoont

TJkurm' veelderlcye figuuren , wolken en plekken , van groen , afchblauw, root en zwart met vce-

plekken è»
[e fvne adertjes, waar in men zomtyds verfcheide beelden kan befchouwen , doch in

de meefte niet met al, of donker: Zommige zyn byna in 't gemeen groenachtig van

koleur als wier of zeegras , die men niet qualyk voor den Tbycites van Tlinius hou-

den mag.

Prmf Men kan ze daar aan van de andere Steenen onderfchciden , dat ze van buiten glad

va* diut-
zvn als zeep wanneer men ze een weinig tegens eenen anderen Steen wryft : Zy heb-

ben hun naam bekomen van een zeker Predikant , die zein de Waytommo eerft gevonden

en veel werk daar van gemaakt heeft , daar ze te voren veracht lagen , behalven de

weekfte ftukken ; die met fyn zand vermengt en week zyn , knappen ze op en eeten

ze als Batot poean of Terra Jigillata : waar van ze deze Steenen voor medefoortcn

i cn! houden , die in der daad niet anders zyn dan eene veelverwige Marga allenkskens ver-

vtdver-
fteenenc;e : Indien ze harder waren en die foute niet hadden , dat ze in 't flypen brokkel-

ficKde" den, men zoud'er fraaije werken van konnen maken zoo wel als van het Marmor Ze-
Mlt83

'

plicium of Serpentynfteen , dewelke niet veel harder is dan de hardfte van deze Steenen

:

De voornoemde Domine wift door 't flypen fraaije hoekige mes-fteelen en geheelde ta-

feltjes daar van te maken, hoewel hem in 't flypen veel miflukte, want indien 'er gee-

ne fraaije beelden , plekken en wolken zich op doen , zoo zyn zy geene moeite

waardig.

LXXXIII.
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LXXXIII. HOOFTDEEL.

Coticula. Batoe Udjy.

I
Oetfteenen worden in Amboina ook gevonden , zwarte, donkergroeneen brui-

D' Cot*
D cula lx*

ne j waar van alleen de zwarte d' oprechte zyn : De befte vind men tuflchen Toeiftee-

de dorpen L/irkque en IVaccafihu op eenen fteenigen hoek van 't ftrandt, fchèidt

dewelke zeer zwart en glad zyn , doch niet grooter dan een hoender-ei, en J™r
ko~

de meefte als knikkers : Op andere ftranden van Ambon en Keram vind men ze veel Waar dit

grooter, doch die zyn blauwzwart, en vertoonen 't gout bleeker dan het is , 't welk fJb"e d"e'

beter voor den koper dan verkoper is : De groene en bruine zyn maar kleine (tukjes, ^"'^
en worden zelden gevonden , toetzen ook zoo wel niet als de zwarte. De goudfme- werden,

den hebben de manier , dat ze de groote ftukken plat flypen als tafeltjes of ilypfteenen ,

maar ik heb dit aan d' Amboinfche niet goed bevonden , dewelke van hun buitenfteen

zwartfte korft berooft verre zoo wel niet toetzen als te voren , daarom men ze laten

moet zoo als ze van natuur zyn. Het onderfcheit, dat zommige maken tuflchen d'on-

dcrfte en bovenfte zyde des Steens, daar hy van de zon geraakt word en beter toetft,

is aan de Amboinfche niet te merken , dewelke op ftrandt leggen en geduurig omge-

rolt worden. De zwarte Donderfteen is van den zwarten Toetfteen aan koleur en toet.

zen niet t' onderfcheiden , behalven dat de Donderfteen de gedaante van eene ftompe

byl> beiteltje, en vinger heeft, ook in 't aanzien gladder en blinkender is.

Toetfteenen van de Kuft zyn zwarte ruige Steenen , zonder glans en gekartelt, met P' 7"''
1 9 ij JlttM van

rood koper ingevat, hier op ftrykt men 't gout wat hard, en drukt het daar na af op & t*J>

een klontje wafch door kolen heet gemaakt, wanneer nu veel gout op de klontjes ftaat, ^"dtl""

zoo word het zelve gefmolten , en hier door krygt iemant, dewelke veel gout toetft , f°°"-

zonder moeite een menigte gout : By nader onderzoek word bevonden , dat deze Slyp-

fteen gemaakt word van den Malabaarfchen Amaril , waar van zie boven in 'c XXXL
Hooftdeel- .

LXXXIV. HOOFTDEEL.
Cancri Lapidefcentes.

Ewyl voor eenige jaaren de Heer Dr. Andreas Cleijer zommige Krabben my toe- Cancri

gezonden heeft, uit Sina gebragt, naar zyn fchryven onder water levendig ,üD' en nu in ftcen verandert , zoo heb ik dezelve alhier onder de Steenen wil- '""ft"*"*

len plaatzen i want het zyn harde maflïve Steenen , behoudende degedaante zie de

van eenen gemeenen Krab , omtrent 2 dwars vingers breed en lang , bphalven dat i^i"'^^
dit byzonder daar in aangemerkt heb 3 dat het fchild (thorax") ter weêrzyden een dik i.<»3<

aanwas heeft , gelyk vlerken , doch aan 't fchild vaft , daar aan de pooten ftaan , van

koleur als een halfgebakken fteen, doch de pooten zyn donkerbruin , gelyk ook 't lap-

je onder den buik : Zy gelyken wel eenen harden fteen , laten zich egter gemakkelyk

tot poeijer ftooten. ¥ Martima in zyn Sinef Atlas pag. 138. in de befchryving van Gevoelen

Kaochieu de S
fte Hooftftad van Quanttmg zegt , dat ze op den grond van de zee leven 5^* j/^

tuflchen gemelde Stadt en 't Eiland Hainam , als mede in een zeker (lacus') meir op n°e de-

't zelffte Eiland; deze, zoo lang ze onder water zyn, zyn levendig, maar als ze s'èén'ver-

in de lucht komen , veranderen in een harden fteen > behoudende de vorige gedaan-

te j
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te, hoewel men aan die men verroert altyd eenige pooten afgebroken ziet. Hy noemt
ze lapidefcentes Cancn : De Portugezen Crangejo de Vedra.

Hii» Onze Handelaars brengen ze van Maccott en Canton : Van hunne krachten heb ik

gebruik 't volgende uit een (MS.) gefchreven boek genomen.

1 . Voor alle gezwellen met azyn gewreeven.

2. Voor den bloedgank met water gewreeven.

3. Voor allerhande kamergank met wyn gewreeven , doch zoo 't niet helpt met
water gewreeven en ingenomen.

4.. Zoo de Koorts met eenige gezwellen begint , waar dezelve mogten voorkomen
met azyn gewreeven en daar op geftreken.

f. Pyn aan 't hooft met azyn gewreeven, en aan 't flag van 't hooft daar medege-
lïreken.

6. Voor alle kortazemheit of benautheit voor de bord met water gewreeven.

7. Voor eenige gezwellen, die op de fchouder of rug veroudert zyn, en met geen

andere geneesmiddelen konnen genezen worden , met azyn gewreeven en daar op ge-

bruikt.

8. In 't gemeen worden ze gebruikt om de brand in de koortzen te bluften , gelyk

ook 5P. Martinus fchryft , met water gewreeven en ingenomen.

rirW rjjr. het verhaal van meergemelden Mr. Crijtiaan Gyrarts heb ik verdaan , dat tut

Chriftiaan fchen de Stad Boacheu en 't Eiland Eynam Zcekreeften gevangen worden , dewelke >

Gerards. ZQQ j)aa^ ^ ^ jiec warer |<omen , jn Steen veranderen en houden hun geftalre ; dier-

gelyke Kreeften worden ook in zeker Meir op het Eiland Eynam gevangen. Men heeft

daar omtrent plaarzen, als de kleine Stad Gum , daar noch ebbe noch vloed is, maar

het water vloeit den eenen halven Maanfchyn naar 't Ooflen , en d' andere halve Maan
naar 't Weften ; het welk de Sinezen alhier ook bekrachtigen.

JVy hebben voor heen , in 't aanhangzel -van 't LXVI. Hooftdeel , eenige aanmerkingen

gegeven, rakende de verfteende Hoorens en Schuifen, die in de rot sft'eenen of aardege-

vonden worden-, enalzoodit Hooftdeelvan verfteende Krabben/^rajèf ,
hebbenwy nodig

geacht eenigeandere , namelyk Zeeappels vanverfcheidefoorten daar by te voegen, nevens

vijfen enplanten ; van welke iny weleene heele reekze zouden konnen vertonen , indien 't be-

Jlek van deze ons niet weèrhiet. Te willen zeggen, dat de zulke medefteengewafjen zyn, is te-

gen de reden en ondervinding ; redenen zyn'er hier voor vangegeven :T)aar by wynoch voe-

gen , en vraagen , waar ooit de natuurfteenen heeft voortgebragt , met leden fcharen ,poten

,

ruggen, buik, fchorffen en andere hoedanigheden meer , alle overeenkomende met de zelfde

dieren die leven en voetzei, in het water en op zeeftranden hebben? Zulks kan men noch naak-

ter zien aan de inwendige deelen, die [gelyk wy voor heen van de verfteende Hoorens en

Schulpen gezegt hebben) ook veel weker bevinden te zyn, dan de buitenflefchorsofhoorn-

achtige huidt , en dat de Steenzappen alle de deelen doordringen , en zommige geheel

verfteenen-, of'ook wel maar alleen de uiterlyke , door aanzetting, met Steen- korften om-

vangen. Zulks tonen overvloedig de Zee-Heefiers en boomtjes , die in de Kabinetten

der Liefhebberen bewaart worden, en van veelerleigedaante en koleuren zyn , daar men

de fteenfehorffen van kan afbreken , en alzoo de Heeflers volkomen in haar houtgewas

of natuurlyken flaat herftellen, gelyk ze gegroeit zyn , eer ze met fteen omzet wierden

:

i)och wy zullen ons niet verder inlaten , om van alle die zaken met en onderfcheide-

lyk tefchryven, alzoo daar toe wel een heelwerk zou vereifcht worden ; maar voortgaan

met het vertonen van diergelyke zaken als de Hr. Rumphius heeft befchreven, en daar

van zyn Edt. aan ons gene afbeeldinggeejt ; dieshalven hebben wy , gelyk voor heen meer-

maals hebbengedaan , onze toevlucht moeten neemen tot de bezitters vandiergelyke zeld- •

zaamheden; en om deze Amboinfche Steen-Krabben te verbeelden , heeft ons deEd. Gr.

Achtb. Hr. Burgemr. Witzen; degunft van ze te laten aftekenen , bewezen-, zie de

plaat UK. en aldaar N°.i. de bovenfte, enN°.j.de onderfte zyde , vertoont: O/'N'.j.

word eene andere foirt ,
rny uit de IVefi-Indiën toegekomen, verbeeldt: Wy bezitten'er

noch meer andere , doch vertonen die niet , om het beftek der plaate niet voor by tefprin-

gen , om dat ook noch meer ,
namelyk de Zee-Appels ,

afgebeeeldt moeften vertoonen

,

die, zoo veel de binnenfle vifchdeelen aangaat, groote overeenkomft hebbenmet AKrab-

ben, zie de afbeelding op de plaat LIX. T>ie by de letter C. -s zynfehors, fteenhardt

,

doch het binnenfte veel weker en geheel wit : Zoo ook de anderefoort ,
by de letter D.

'De
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He afgetekende, by letter E. is geheel vuurfteenhard, bruiner van koleur dan de voor*
gaande, en uit een Bergjleen gehaalt : *Die by de letterY . is een anderefoort , 'cDoots-
Iiooft genaamt , en mede van gejleltheit , als by letter C. Nu volgen de Vifch-fleenenof
verfleende Vijfchen, vaar van my verfcheide foorten zyn voorgekomen , doch ik ben deze
twee maar machtigh geworden ; zie d'eene by de letter G. verbeeldt, deze zit ineenen.
vaften zwarten Steen, en d andere by H, zyn twee vijfchen met alle haregraten, ros-

achtig van koleur , in eenen witten , doch wekeren Steen, dan de voorgaande. Ik zal
alle de verfcheide foorten van Houten , Vruchten , en andere Steen gewordene zaken,
voorbygaan ; om dat de veelheit der zeiver Wel een heele verhandeling vereifcht ; doch
tot bejlnit noch aanwyzen een flukjen op de plaat LVII. N°. i . verbeeldt , het is een tak-
je met bladeren en een vruchtje van den Egelantierboom

, geheel tot Steen geworden,
my overhandigt door den Hr. Doftor Scholts tot Rotterdam , groten Liefhebber van
zulke en andere dergelyke zeldzaamheden , waar van zyn Ed. noch een veelgroterfluk
by hem heeft , nevens verfcheidene takken en bladeren, met de vruchten daar aan: Dit
verbeelde is 'er maar een klein ftukjen van.

LXXXV. HOOFTI>,EEL.

Sal Ambonicus : Garam Ambon.

Oewcl de Amboinezen door 't bywoonen der Europcërs van goed en opregt Sal Am-
bonicus

befchre*
zout genoegzaam konnèn voorzien worden , zoo blyven ze doch by hun

J

!0n,cusII
fl[ B oude gewoonte een grof en ongezien zout te maken j by hun SaJJigenaamt, «»•

gelykende beter , harde, donkere, en afchgrauwe fteenen dan zout, be-

halven dat het altyd vochtig is: 't Zelve word aldus toebereidt.

Zy zoeken zoodanige houten , die langen tyd in zeewater gedreven , en van haar Hoen
fchorflè ganfeh ontbloot zyn , deze kloven zy in lange ftukken omtrent 2 ellen lank , ^f?™"
ftapelen ze op kleine hoopen , en ftooken vuur daar onder ; onder 't branden fprengen ma"kt

ze dezelve geduurig met zeewater, zoodanig dat even de vlam niet uitgaat, zoo lang pmlig te-

tot dat het niet meer branden wil : Dit verbrande hout vervalt dan in rofle en ruige lièm"'-

Steenen , den Lapis Calaminaris byna gelyk , daar aan men airede zien kan het zout

blinken ; daar na nemen ze korfjes uit groene bladeren flegt gevlogten , daar in zede ver-

brande klompen doen , eerft boven eenige holle bakken gezet , gieten al weder zeewa-

ter daar op , 't welk als een loog in de ondergezette bakken druipt > en dat zoo lang

tot dat de klompen in aarde en afch vervallen : Dan zetten ze veele potfeherven of

halve potten , die ze Uien en Lamam noemen , zoodanig dat men gemakkelyk vuur

daar onder ftooken kan. In deze potfeherven gieten zy de voornoemde loog en ko-

ken ze zoo lang, tot dat ze in een harde fteen verandert, behoudende de formc vaa

potfeherven als kleine koeken, die ze dan in den rook opgehangen bewaaren. Dit is hun

gemeen Zout, 'twelk zy in al hun koft gebruiken, inzonderheit by 't eeten van Ta-

peda, waar by het fmakelyker is dan ons gemeen zout, hoewel het merkelyk naar loog

riekt. Men flaat de koeken in ftukken van een ei groot, en wryft daar mede de koft, Hoe'tzel-

die men eeten wil, zoo lang tot dat ze genoeg gezouten is : Buiten den rook kan men c»/e«Ss-'

dit zout niet wel bewaren, om dat het fmelt en de plaats vochtig maakt; zoo deugt ""f^'"r D gebruikt

het ook niet tot inpekelen , om dat het niet fcherp genoeg is. Dit Zout is ook goet «W.
voor die den kinklioeft hebben, veroorzaakt door eenige dikke en fcherpe fluimen, die

in de keel fteeken en een mocilyk jeuken veroorzaken, als men zomtyts daar aan lekt

>

waer door de fluim verdunt en het jeuken eenigzins overgaat. De dryfhouten rot dit Hethut,

werk dienftig krygen ze genoegzaam in de regenmaanden , wanneer geheele boomen dTt'zmt

in zee dryven in zulk eene menigte , dat ze dikwyls geheele ftranden bedekken ; in-
komt

?

J i_ • • iin werd in
-zonderhett in 't jaar 1 664,. wierden alle de ftranden van Ambon , Keram , Manipa en zee «. ep

Boers, die naar'tOoften leggen, met zoo zwaare en veele boomen bedekt, dat men^at»r
V v den
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den ftrand niet bekennen konde; deze alle wierden van hun baft gezuiverr , van de tak-

ken berooft, en daar door zoo glad gemaakt als of ze gefchuurt waren : Men heeft toe

noch toe niet eigentlyk ervaren konnen , van waar al dit hout kwam , zynde vooc

£» hmt en na (]icil tyd diergelyk niet meer gezien ; behalven dat men voor zeker weet > dat in dc

}p"JJ7fr bocht van Kelkepoet! of Elipa Toeti op Kerams Zuidzyde, een groot (Kik landts, dat

foffcfoa"
mct ho'bgc boomen bezet was , gezonken is , ook dat alle groote Rivieren van

Keram door den geweldigen regen in dat jaar veele (tukken landts met boomen en al

hebben uitgedreven : Toen waren de zoutbranders in hun fchik > dewelke dit hout op-

haalden en kloofden , zoo wel tot het zoutbranden als tot de keuken. Nopens het zout-

branden , het is een moeilyk en verdrietigen arbeid , omdat het zoo geweldig rookt, als

men 't zoutwater daar op iprengt j hoewel het gekloofde hout een tyd lang te voren in de

D»ch al- zon moet gedroogt zyn : Dcwyl ze ook geen onderfcheid maken en ook niet wel maken

ismanai konnen tullèhen 't een en'tander dryfhout, maar door malkander nemen zoo als 't hun
hquaam.

voorkornt

(

zoo kan men wel denken , dat het een zout ook beter zy als t' ander, inzon-

derheit dienden zy daar op te letten , dat ze geen melkhout , 't welk eene fchadelyke en

bytende melk heeft , hier toe nemen , 't welk een fchadelyk zout voor de tanden geeft ; ge-

lyk ook de kalk , die men van koraalfteen met zoodanig hout brand , en zomtyds tot

het Tinang-ectcn gebruikt, bevonden word het tandvleefch los te byten.

LXXXVI. HOOFTDEEL.
Lapis Cordialis.

D La"is |
3 ^7e 's een gem:iakte Steen door de Portugezen te Goa, doch nu door geheel

Cordialis S
J| Indien vervoert wegens zyne goede krachten ; doch waar van hy gemaakt

vmr ff Jf word is my onbekent , behalven dat naar oogenfehyn en fmaak zyne vuor-

'^tïkï'* naamfte ingrediënten zyn, gemalen gout, Bezoar, Ambra en Mufcus. Hy
Séfyvcr, heeft de grootteen gedaante van een duiven-ei of van een klein hoender-ei , van buiten

Z'gL'lakt fchynt hy verguit , van binnen donkergrauw met goudc puntjes blinkende, zacht om te

mnt wryven , en klaarlyk naar Mufcus en Ambra, riekende; van zyn gebruik en krachten

heb ik 't volgende uiteen (MS.) gefchrevcn Boek, van Goa gezonden , uit het Portu-

geefch aldus overgezet

:

Vertaling
Deze Steen is het uitnemende en werkzaamfte Cordiaal , dat 'er tot noch toe ge-

uit kt vonden is , en daar is geen ander dezen gelyk : De Bezoar of eenig ander Cor-

diaal kan by dit niet vergeleken worden ; die het onderzoekt zal de uitwerkinge van het

KrLhtm zelve vinden, gevoelen, en meer, als ik zegge ofte aanwyze , bevinden.

werking i. De quantiteit die men van dezen Steen inneemt, zal 't gewigt van 6 gerftekor-

LapisCuT- reis zyn , doch wat meer of min doet geen quaad.

ia[is -
. 2. In de brandende heete koortzen , wanneer de zieke met groten dorft bevangen

is , zoo mag men hem alle uuren iets van dezen Steen met water ingceven , want hy doet

niet alleen geen quaad of fchade, maar verflaat ook de groote hitteen dorft , en maakt

dat de quaadheir van de ziekte niet aan 't hart flaat, daar by verfterkt en verheugt hy

- op een wonderlyke wyze.

3. Zoo 'c gebeurde dat de kranke tot wyn genegen is, zoo zal men hem een wei-

nig van dezen Steen met wyn ingecven.

4. Wanneer iemand geen koorts hebbende , zich bedroeft en zwaarmoedig bevoelt

,

dat hy neeme van dezen Steen met wyn , en hy zal zich terftont verligt gevoelen.

f. Koorts met zwaarmoedigheit hebbende zal men van den zeiven met water innec-

men , en indien de koorts klein is en de droefheit aandringt , zoo mag men den zel-

vcn met gewaterden wyn inneemen.

6. De
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6". Dc Perzoon aan de beterende hand of gezond zynde , en eenige zwaarrnoedig-

heit gevoelende, moet den zeiven als te voren gébruiken, want hy verheugt cn ver-

frerkt alle leden des lichaams.

7. Ingenomen als voren is een werkzaam middel tegen alle foorten van vergift , 't zy

door den mond, 't zy op een andere manier ingenomen-, als mede tegen de beeten van

Slangen met brillen , in't gemeen Cobra Cafelo genaamt.

8. Desgelyks tegen de beeten van Adders.

51. Ook tegen dc fteeken van Scorpiocnen , en het neemt terftont de pyn en ver-

gift weg; en 't is nodig , nadat men van den genoemden Steen gedronken heeft, een

weinig van den zeiven tot ftof te maken, en op de fteeken tc leggen.

10. Iemant alle dagen 's morgens noch nuchteren zynde van dezen Steen met water

of wyn innemende , mag zich verzekert houden dien dag voor alle foorten van Venyn

bevrydt tc zullen zyn , Zoo van beeten, als van iets , dat door den mond ingeno-

men is.

11. Met water ingenomen dient het om 't bloed der borft te doppen als mede der

neuze ; het is nodig een weinig ftof van dezen Steen op de wyze van fhuiftabak in té

fnuiven en 't overige in te drinken.

1 i. Ook is 't nut voor inwendige gezwellen met water ingenomen.

1 3. Desgelyks bewaart het gezicht als voren gebruikt.

14.. Ook bewaart het voor bedorven lucht, gebruikt als voren.

K, Met wyn gebruikt bewaart iemant voor de vierdedaagfche koorts.

1 6. Als voren gebruikt maakt een goede memorie.

1 7. Als voren gebruikt verdryft de derdedaagfche koorts.

18. Gebruikt als voren bewaart iemant voor de befmettelyke quaade Melaatshcit of

Lazerye.

lp. Met water is dienftig voor de kinderpokjes.

20. Met wyn of water verwekt luft , en verquikt de zwakke en verflaaude doot

ziekte.

11. Met water doodt de buikwormen.

n. Als voren gebruikt is goed voor de ineetende zweeren of omloop.

23. Met wyn tegen 't graveel en fteen.

24,. Desgelyks tegen de beeten van een dolle hond.

2 $•. Is mede dienftig , als voren ingenomen , tegen alle venyn uit de quetzuuren

der pylen of eenig vergiftig geweer , en hier toe is noodzaakelyk den gequetften cerft

van den Steen te drinken te gceven , en daar na 't ftof in de wonden te ftrooijen.

2 6. Met wyn ingenomen is goet voor den afgank , die uit koude ontftaat

27. Met water voor den afgank , die uit heete ontftaat.

28. Met wyn is dienftig en helpt, die niet wateren kan.

29. Met wyn maakt een open lichaam.

30. Desgelyks met wyn of water is goet tegen de vallende ziekte of Jpoplexia ,

wanneer de perzoon, die deze ziekte onderhavig is , een, twee of meermaals 's daags

van dezen Steen moet inneemen.

Dit alles met toeftemminge der Onderzoekers en van de gefielde inde vergadering

van St. Taulits , het nieuw gezelfchap der Jefuiten te Goa 16ff.

Men verkoopt ze te Goa, Costfchyn en op Ceylon by 'tgewigt, komende een, die Bm^

zoo gtoot is als een eend-ei, 1 2 Tagodü of 24 Ryksdaalders te flaan.

!h""

Vv 2 LXXXVII.
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LXXXVII. HOOFTDEEL.
Succinum Terreftre.

Hel Suc-

cinum
Tcrrcllrc

,

n'aar 'l ge-

vonden

word.

Haar be-

naming in

i'erfcheide

taaien.

Een foort

van Hen
den Amber
gelyk.

Deproef

"^k "T" Aar 't verhaal der Sinezen vind men een Succinum diep landwaartin, uit de
aaide gegraven , mccfl: in de groote bofchen van pynbomen in hetLandfchap

1 ^| Slikten en dc naad .omgelegene. De Sinezen zeggen , dat deze Bcrnltecn an-
ders niet zy dan het hers van gemelde pynboomen , 't welk omtrent i o oo jaaren

in de aarde leggende in zulk eenen ftccn verandert , het is donkerder en rooder dan
het Europifch Succinum, cn daarom veel flechrer , blyvende het Europifchc by zyn
hooge prys zoo wel in Sina als in Japan j deSinezennoemenher,f7«;/>rf

i De Maleijers
Alambir: Zoo verfta ik ook dat een Succinum fo/Jile uit de bergen van Tegu komt

Het Hers, in ons kruidboek 'Dammar Selam genaamt, langen tyd in zeewater dry-
vende word den Bernfteen mede zoo gelyk, dat men het daar voor aanzien zoude, m.
zonderheit als 't klaare en roflè ftukjes zyn, buiten ruig en witachtig, binnen klaar en
doorlchynende : Het onderfcheid word men terftont gewaar aan den reuk, als met het
op kooien legt; ook fpringt en knerfl: de Dammar Selam te veel. Op J

t Eilandt Man-
ritius word mede op ftrandt gevonden een zeker Hers, 't welk men aldaar voor Bern-
fteen houd , doch of het uit boomen of uit dc zee komt is noch niet befchreven.

Waar van zie boven het XXXV. Hooftdeel , van Ambra Crjjea m 't verhaal van
Hubert Hugo.

BLAD-



BLAD-WYSER
DER

VOORNAAMSTE SAAKEN
in dit Werk begrepen : N. betekent Necr-

duitfeh: M. Maleitfch: A.Amboinlch,

Anmerkinge aangaande 't on-

derfcheit van 't Manne-

tje en Wyfje der Hoor-

nen, iij.

Aapefteenen. Zie Bezoar.

Aardbezie. Zie Fragum.

Acbaat voor Viturfleen gehouden. 225.

Acbaatjes. Zie Cylinder.

d' Achaate Tooten befchreven. 108.

Haar waarde. ib.

Achates: Widury. 287.

Boomfteemjes genaamt. ib.

Hun verfcheide benaminge. ib.

Waar dezelve gevonden worden, ib.

In verfcheide foorten verdeelt, ib.

Hun gedaante en koleur befchreven.

ib.

Redenen van den Schryver daar

over , die de natuur de werkende

oorfaak daar van noemt. ib. 288.

't Zelve bcveftigt door een voorbeeld

van de Donderfteenen. 288.

Hun kracht en eigenfehappen onder-

vonden in 't uittrekken van vergift.

ib.

Een ander ondervindinge. ib.

-— Waar toe d' Inlanders den zeiven

gebruiken. ib. 289.

Achates , Onyx ewSardius hebbengroo-

te gemeenfehap met malkander , en

maken zomtyds een mengelmoes van

een vierden fteen. 289.

Adamas. N. een Diamant. M. Intam.

281.

«— In drie foorten verdeelt. ib.— De eerfte foort , Intam Bun ge-

naamt. ib.

'De tweede foort , Intam Api. ib.— De derde foort , Intam Poeti. ib.

••— Waar ze gevonden worden. ib.

«~ In 't Sineefch Suanu genaamt. ib.

V

Waar toe ze gebruikt worden. 283.

Aanmerkinge des Schryvcrs , waar-

om men hedendaags de "Diamanten

'zoo hard niet vind , als tevoren, ib.

'/ Oudfte gewag van den Diamant

by Aiofes onder den naam udttjaha-

lon, dat is Hamcrjieen. ib.

By d Europeïrs de Diamant voor

den Koning der edele gefteenten ge-

houden. 286.

d' Admiraal befchreven. • 108.

"Des zelfs waarde. ib.

Hier van een ander foort, mede

d' Admiraal genaamt. ib.

Deze met bet Kabinet van den Heer

Ovens naar Engelandgezonden , en

aldaar verkocht. ib.

Aé'tites peregrinus : Meftica Kiappa.

3°9-— Waar en boe dezelvegevonden word.

ib.

Der Inlanders bygelovigbeit omtrent

den zeiven onderzocht en wederlegt.

ib.

Alabaftrites en Alabaftrum waar in

verfcbillen. 33°-
'/ Gevoelen van Boétius daar over

aaugebaa/t. ib.

Alatx. A. Tatallan. 105).— Zyn tweeder/ei van aart , en in ver-'

febeide foorten verdeelt. ib.

-'— Worden Krabben en Laphoorns ge-

naamt. 112.

Alata lata. N. Breed/ip. 1 10. 179.

Is zeldzaam. ib.

Van zommige Tailan genaamt.

110.

t-Ambar
,

Ambar-grys. Zie Ambra
Chryfea.

Ambra alba: Sperma Ceti: Ambar
Poeti. 277. 278.

. Waar in de Ooft-Indifche van den

Europifihen verfchilt. %77.

v 3 ,~,Des
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- Des Schryvers gevoelen van den tiet-

veil. 278.

- Zyn verfcheide benaming. ib.

- Waar dezelve gevonden word. ib.

- Waarom Sperma Geügcnaamt. ib.

- Hoe bereidt en gebruikt word. 279.

- Eeuigeomftandigbeden van het Sper-

ma Ccti aangewefen. 179. 280.

- Bewys van den Schryver aangaan-

de het Sperma Ceti uit verjeheide

Attteuren en ondervindingen, ib 2 8 1

.

-— Haar oly van wip en waar toe ge-

bruikt. 281.

mbra Chryfea. N. Ambar-grys. 255. j

- By d' Inwoonden van de Zuid-Oofter

Eilanden en Timor Ijan-Taij , dat

is Vifchdrck genaamt. ib.

- In drie foorten verdeelt. ib.

Haare benaming enhoedanigheit. ib.

— Des zelfs oorfprong uit den vifch

Azel. ib. z66.

--- Waarom Ponambar genaamt. 255.

— Waarom Coambar. ib.

— Waarom Maniambar. ib.

- - '/ Gevoelen van Fcrdinandus Lopes

de Caltagneta, waar dezelve ge-

vonden word. ib.

— Van Servatius Marei. 256.

— Van Julius Scaliger. ib.

— Der Javanen. 257.

— Van Hubertus Hugo. ib. 258.

— Ondervinding , hoe in een JValvifeh

een groote menigte Amber gevonden

is. zyö. 257.

— Des Sehryvers bedenkingen hier over,

doch door hem verworpen. 258.

— Een ander gevoelen , dat aezclve in

de wilde zwynen en vojfen groeit, ib.

— '/ Gevoelen des Sehryvers , dat by

op de grond van de zee groeit , en

hoe by in zoo veele dieren komt. ib.

259.

— Linfchoten aangehaalt. 259.

— Hoe men den Ambar beproeven zal.

ib. 260.

— "Des zelfs waarde. z6o. 262.

— Waarom Ambar Bonga , dat is

'Bloem-Amber genaamt. 260.

— Krachten en eigenfehappen van den

^Amber. ib.

-— Hoe men hem los maakt. ib.

— Waar toe bygebruikt word. ib.2(>r.

IVaar by gevonden word. 261.

Verfcheide (herten van Amber door

den Schryver onderzocht. ib.

_— Een ongemeen groot ftuk Ambar be-

fchreven. ib.

Twee perbaaien van den Heer An-

dreas Kleijer van den Ambar. ib.

262.— Befchryvinge van het ftuk Graauwen

Amber , dat de Kamer van Amfter-

dam uit Ooft-lndien heeft gekregen ,

weegende 182 ponden ; nevens eene

korte verhandeling van zynen oor-

fprong en krachten. 262—-274.
Ambranigra: Ambar I tan. 274.

Reden van des zelfs benaminge. ib.

't Gevoelen des Sehryvers van den

zeiven. ib.

—. Waar dezelve gevonden word. ib.

27J.
In twee foorten verdeelt. 275.

-— T>e eerfte foort , waarom het kleed

van den JValvifeh genaamt. ib.

'De tweede foort befebrevcn. ib.

Ambar Batu of Boctonfche zwarte

Amber befchrcVen. ib.

Bedrog der Inlanders met den zei-

ven, ib.

----- Onderzoek , waar dezelve groeit.

ib. 276.

lyluchlige verzieringe der Inlanders

van den zeiven. 276.

Nader verhaal van den zwarten

Ambar , en 'tgevoelen des Schryvers

over den zeiven. ib.

Waar toe dezelve gebruikt word.

177.— Een ander foort , Ambar gunong

genaamt. ib.

Waar toe dezelvegebruikt word. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Amethiftus. N. Ametbift. 283.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Waar toe ze gebruikt worden, ib.

Welke de befte zyn. ib.'

Amianthus Ambonicus : Batoe Ram-

boe. 33 1 -

Waar dezelve gevonden word. ib;

Heeft gclykenis met den Pedra de

Cananoor. ib. 333.'— Hoe
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Hoe totgeneesmiddelengebruikt . ib.

Zyn waarde. 333.

i Een ander foort , Pedra ini ge-

naamt. ib.

_— Waar deze gevonden word. ib.

Waar toe gebruikt. ib.

Ampo. Zie Marga.

Amufium. N. Kompas-Schulp. 144. 188.

Word zelden gevonden. ib.

Waar ze gevonden word. ib.

Hoe veele jaaren vermijt, eindelyk

weder te voorfchyngekomen is. 144.

t Onrecht Vliegende Schulpgenaamt.

ib.

. Reden van haar benaminge. ib. 14J.

. Wanneer ze op Hatavia bekent ge-

worden is. 14J.
Wanneer en waar de Schryver de-

zelve bekomen heeft. ib.

Maandoublette genaamt. ib.

Androdamantas befchreven. 222.

Androdamas. Zie Maas Urong.

Anguis marinus : Ular laut. 4j.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Haar werkinge aangewefen. 46.

t^Antique Potten. Zie Giftfchotels.

Antsjor, een groeneJleen ,
befchreven.

223.

.— Waar toe dienftig. ib.

Waar hy gevonden word. ib.

Aprites : Meftica Babi. 205.

_— Waar dezelve gevonden word. ib.

IVaar toe hy gebruikt word. ib.

-— Der Indiaanen bygeloof van den zei-

ven, ib.— Aan den groot Hertog vereert, ib.

-— Een ander in 't geraamte van een

doode Slang gevonden. 296.

Een diergelyke in 't hooft van een

tam Varken gevonden. ib.

Arabifche Hoorntjes. Zie Porcellana A-

rabica.

Arendjleenen. Zie Cryftallus Ambo-
nica.

Areola. N. Beddekens. 84. 171.

Worden zelden gevonden. 84.

Areularia major. 91.92.173.

Minor. 91. 173.

-— Reden van haar benaminge in ver-

fcheidé taaien. 92.

Waar toe ze gebruikt worden, ib.

Argilla. Zie Marga.

Argus. 114. i8r.

Word zelden gevonden. 1 14.

Argyrodamas : Batu goela. 229.

Zyn benaming in veifcheide taaien.

ib.— Waar hy gevonden word. ib. Z30.

Waar in zyn fchoonheit beftaat. ib.

Waar toe van cï Inlandersgebruikt.

230.

Van de Makkaffaren. ib.

— Hier van een anderfoort , Saccha-

rites Ambonicus ofAmboinfche Ba-

tu goela genaamt. ib.— Is verfcheiden van gedaante. ib.— Is fchoonder van jloj dan de Boeton-

fche. ib.— Waar deze gevonden word. ib.— Vergeleken met het Kryftal. ib. 231.— Komt over een met het Zwitzerjche

Gletfcher. 231.

Hier van een flechter foort. ib.

Waar deze gevonden word. ib.

Armilla magica. 244.

Hoe dezelve verkregen is. ib.

—„ Bygeloof des bezitters van den zei-

ven, ib.

Afchibobuch, een vogel, befchreven.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Odoardus Barboia daar over aan-

gebaalt. ib.

1— Als ook Juftus Klotius. ib.

Afelli. N. Efeltjes. 118. ï8z.

Ajfchepoefters. Zie Voluta cinere;(.

Afuffen paffir behoort onder de Solenes

bivalvii. 150.

Is bequaam om te eeten. ib.

Attagenes. Zie Voluta pennata.

Aurichalcum antiquorum. Zie Suafla.

Auripigmentum Indicum. 217.

—- Waar het gevonden word. ib.

Haar verjcheide benaming. ib.

Van de Schilders Opermont en

Realgar genaamt. ib.

By de Javanen en Chinezen niet

voor vergiftig gehouden , echter on~

waar bevonden. ib.

Hoe het by hun gebruikt word. ib.

Hy die van Baly tot fchilderen en

verwen gebruikt. ib.

Au-
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Auris mai'ina. 121. 184.

—I Haar verfeheide benaming. ixï.

Hier van verfeheide foorten. ib.— Waar de vierdefoortgevonden word.

... ib.

d' Auteur tot een Medelid van d' Acade-

mie Curiof. in Duitfchland aange-

nomen. 6j.

Avictila. sjA'k 191.— Waar ze gevonden voord. ib.

~~ Verdeelt in roode en zwarte, 152.

B
B.

Aardnypers. Zie Vulfella.

Baartmannetjes. Zie Buccinum pi-

lofum primum f. ciaffum.

Balani. N.Ekelen, Puijlen, &c. in,
. 184.

Groeijen onder aan de fchepen. ib.

—- Ook aan de klippen. 122.

Waarom Tulpengenaamt. 121. 122.

Een opmerking wegens haar aan-

groeijen aangewefen. 122.

By de Chinezen tot fpyze gebruikt.

ib.

Ook by hun tot kandelaars voor d'

Afgoden gebruikt. ib.

Hoe gezouten en bewaart worden.

ib.

In verfeheide foorten verdeelt, ib.

Reden van haar benaming iu't Ma-

leitfib en in 't Chineefch. ib.

Bandafehe Pimpeltjes. 82.

Batappa, wat het zy befchreven. 232.

Waar het zelve verricht word. ib.

Bygeloof daar omtrent. ib.

Batu Pcean van 't Eiland Oma befchre-

ven. Zie Marga. 221.

Beddekens. 84.

Worden zelden gevonden. ib.

Bemfteen-Oefters. Zie Oftreum eleóh'i-

num.

Heurskrabbe. Cancer crumenatus. 7.

IVaar dezelvegevonden word. ib. 8.

Zoekt by donkere maan haar koft. 7.

Is gevaarlyk om te eeten , hoe ech-

ter bequaam gemaakt. ib. 8.

Haar fterkte, en hoe zy krachte-

loos gemaakt word. 7.

Een zeldzaam voorval van een Benrs-

krabbe met een Geit. ib.

Haar verfeheide benaming. 8.

Haar fpys aangewefen. ib.

Hoe ze gevangen word. ib.

Hoe ze gevoedt eu in 't leven behou-

den word. ib. 9.

Haar waarde by de Chinezen. 8.

—- Verfeheidegevoelens van haar voort-

teeling , doch verworpen s waar van

de reden aangewezen. ib.

Haar eyeren van den Schryver ge-

zien , en zyn oordeel daar over. ib.

Hoor Rochefoi't befchreven. 9.

Waarom Don Diego in't volle har-

nas genaamt. ib.

Bezaanlje. Zie Epidromis.

Bezoar: Culiga kaka. 301."

In twee foorten verdeelt. ib..

Beden van zyn benaming. ib.

Hun benaming in verfeheide taaien.

ib.'

Waar en hoe ze groeijen. ib.

't Gevoelen der Inlanders daar over.

ib.

Van d' Inlanders , Aapeftecnen ge-

naamt. ib.

—— Hun waarde waar door vermindert.

ib.

Proef of hy oprecht is. ib. 302.

Hoe van de Sinezen vervalfchu 302.

Hun waarde. ib.

By de Chinezen hoe tot geneesmid-

delen gebruikt. ib-

Hoe van d' onze gebruikt word. ib..

't Gevoelen van den Chinees Zeu-

quius van den zeiven. ib. 303.

Bia Gaiu. \%6.

De Stukken daar van veranderen in

fteen. 131..

Troef om te zien , of ze fteen of

maar verfteent zyn. ib.— Haar Tendo befchreven. ib.— Wat van deze Schulp by de Badjas

en Makkaffaren gegeeten word. ib.

Verhaal van een lichtenden Steen in

een Bia garu gezien. ib. 133.

Aanmerkinge omtrent Bia gam ;

hoe ze in eene ongemeene groottege-

vonden zyn. I 33-

- Hier uit van d' Inlanders , Armrin-

gen gemaakt. Ü?;

Haar
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Haar groote kracht. ib.

.— Waar ze gevonden worden. ib.

IVat daar van by de Makkaffaren

tot Jpyze gebruikt word. ib.

Bia Katsjo. i jo. 191.

1 Hoe en waar ze gevonden word.

—— Reden van haar benaming. ib.

Bia Piffou behoort onder de Solenes bi-

valvii. 150.

Bia Sabandar , of kleine Bontemantel.

143-

Billetjes. 143. 189.

Hier van een ander foort. 143.— Waar ze gevonden worden. ib.

Blaasjes. Zie Bulla.

'Blauwdroppen. no.
Blanwrnggen. 118. 181.

Hier van verfcheide foorten. 118.

Lyftjcs genaamt. ib.

Boatana. Zie Melitites.

Bocaffan of Bacaifan befchreven. 146.

, Waar toe gebruikt word. ib.

Verdeelt in witte en zwarte, ib.

-— Hoe de witte toebereidt word. ib.

Hoe bewaart word. ib. 147.

Waar toe gebruikt word. 146.

»— Toebereiding van de zwarte Bocaf
fan. ib. 147.

Van de Chinezen en Maleijers meeft

gezocht. 146.

By het Romeinfche Garum vergele-

ken. 147.

'Bloedige en vuurige Zeeroode Lappen.

Zie Foetus Cancrorum.
Boerenmuzyk. 106.

Behoort onder de Volutx. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Boerepons , wat het zy. 325.

Bokkefteen in een Bokken blaas tot Cra-

cau gevonden. 197•.

Bolatsjang , wat het zy , en waar uit

gemaakt. 18.

Bolus ruber. Zie Marg;a.

"Bontemantel. Zie Peóten primus f. vul-

garis.

Boomfteentjes. Zie Achates.

Boorworm. Zie Solen lienorum.

Bootshaak ook Duivelsklauw genaamt.

111.— Js een foort van Krabben, ib. Zie

Harpago. .

Borftftukjes. Zie Thoracis.

Boterweg. Meta Butyri. ioi,"— Word zelden gevonden. ib.

Hier van een tweede foort. ib.

Boterwegje van Boero, 107.

Bozios. Zie Buccinum fpirale.

Brandvlekjes. Zie Thoracium oculatum.'

Brafüifche Tophus. Zie PilaPorcorum.

Breedlip. Zie Alata laca.

Buccina Aruana. 93. 173.
Waar dezelvegevonden worden. 93.
Zyn degrootfte van alle Buccina. ib.

Worden onder de befte Onyx gere-

kent. 94-
Buccina tuberofa. N. Geknobbelde Kink-

horens. 9j. 173.

Hector genaamt. c/j.

Worden zelden gevonden. ib.

Buccina tuberofa' rufa. N. Rood ge-

knobbelde Kinkhorens . 95. 173.

Der Indiaanen bygcioof omtrent de-

zelve, ib.

Op d' Ooftkuft van Celebes , Hunka

ib.

94.
ib.

ib.

genaamt. 173.

Waarom Ajax genaamt. 9J. 173.

Buccinum: Bia Trompet. 93.173.
In verfcheide foorten verdeelt, ib.

Buccinum Tritonis, 94.

Haar verfcheide benaming.

Hoe gezuivert word.

Haar waarde.

Waar zy haar onthouden.

Haar horens waar toe gebruikt, ib.

Waarom Kinkhorensgenaamt , hoe-

wel van den Schryver tegengefpro-

ken. ib. 173.

Zweeten by regenachtig weder. 94,
Hoe men dezelve lang goed behou-

den kan. ib. 95.

Buccinum pilofum primum, f craf-

fum. 96. 174.

Haairige Diklipjes of Baartmanne-

tjes genaamt. ib.

Hier van %foorten aangewefcn. 96.

Zyn verfcheiden van gedaanten, ib.

Buccinum pilofum tenue. ib. 174.

Buccinum granulatum planum.97.174.

Rotundum. ib.

Buccinum aculeatum. ib.— Undofum. ib.

X x — Hier
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Hier van verfcheide foorten. 97.

Buccinum lineatum. ib. 174.

Is vergiftiggclyk de Pauskrooii. 97.

Buccinum angulofum. 98.175.

Scalare. N. helH-'cndeltrajje. ib.

_— Spirale. ib.

In Portugaal Bo7AOSgenaamt. 98.

Hier uit van de Nonnen , Kj-avfl'cn

en Hoedbanden gemaakt. ib.

Buccinum foliorum. 98.175.

JVaar deze gevonden voorden. 98.

-— 'Be grootfte hier van worden van de

Inlanders gegceten. ib.

Buikjes. 84.

-— Hier van twee foorten. ib.

Bulla. N. Blaasjes. 91.173.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Bultjes. Zie Epidromis gibbofa.

Bygeloof der Europeërs van den Varken-

fteen. 192.

Derlndiaanen van A7/Trochus.74.

'Der I/raëliten aangaande hun vij'ch-

vangfi. 310.

CAlapites: Klapfteen : MefticaCa-

Jappa. 319.

Van Plinius onder den Dendritis

gerekent. ib.

Hun verfcheide benaminge. ib.

Hun gedaante en eigenfchappen. ib.

Kenteken of ze levendig ofdoot zyn.

ib.

IVaar ze groeijen. ib.3zo.

Zyn verfcheiclen van gedaantens en

koteitren. ib.

Verhaal van hun rypheit. 320.

IVaar ze gevonden worden. ib.

Hoe men ze toetzen moet. ib.— 7 Gevoelen van Plinius over dezelve.

ib.

Hoe men ze vuil geworden weder

zuivert. ib.

Der Inlanders bygeloof van dezelve

.

ib. 311.

Tot een geneesmiddel tegen de koorts

gebruikt. 321.

Hun waarde. ib.

Verhaal van eenen gevonden Calap-

pus-jleen. ib.

Calcai'. N. Spooren. 16$.

-4f- In twee joorten verdeelt. ib.

Canaiium. 11 1. 180.
JVaarom in 't Maleitfch , Bia Ca-
naiy genaamt. ib.

-— Hier van verfcheide Joorten. ib.

Hoe in dezelve een Cancellus of
Cuman van andere Cumans ver-

fchillende groeit. in,
Canarium latum. in.nz.i8o.
Cancelli: Cuman. 23.

Anatum : Cattam bebec. 27.

Cancer sneus. 18.

Barbatus. %6.

rü- Calappoides:CattamCalappa.2i.

Caninus: Cattam Andjin. 12.

Crumenatus: Catattut: Benrs-

krabbe. 7. 8.9.
Hier van een zeldzaam voorval aan-

gewefen. 7,— Floridus: Cattam Bonga. 16.— Lanofus : Cattam Bifa. 19.

Longimanus. 15.

Lunaris: Cattam Bulan. n.
Marinus : Cattam Aijam. 10.— Moluccang. %x-— Nigtis chelis : Cattam gigi nam.

19.— Noxius: Cattam pamali. 17.

Pervcrfus: Balancas. 21.

Raniformis. 13.

Ruber: Cattam Salifla. 18.

Rubris oculis. 14.

Saxatilis : Cattam batu. 9.

Spinofus: Cattam Baduri. ij.

-— Terreftris tenui tefta : Cattam
darat. 13.

Vencnatus. 20.

Villofus. 14.

Vocans : Cattam pangel. ib.

Cancti lapidefcentes. 335.
JVaar dezelve gevonden worden, ib.

.8*
^

. 3} 6.

t Gevoelen van P.Martinus, hoe

dezelve in fteen veranderen. 335.

Der zeiver kracht en gebruik in de

genecskonfl . 336.
'1 Verhaal van Mr. Chriftiaan Ge-

rards van dezelve. ib.

Canjang, eenBaftaart-Diamant. 283.

Canrena lima. 76.

Ca-
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Caput Medufae : Bulu Aijam. 41.

w„_ Waar toe, hoe en van wie het ge-

bruikt ivord. 41.

Carina Holothuriorum : Qnalle-boot-

jes. 68. 167.

_•_ Worden zelden gezien.

Zeilen over zee.

i Hebben een fcboone weêrfchyn.

Onder de Neritae gerekent.

Waar dezelvegevonden worden.

Carneola

CartiiTa:. N. Hertjes.

In drie foorten verdeelt,

c JVaar ze gevonden worden.

Haar Vier befchreven.

Hoe men ze zuivert.

Haar waarde.

Caffides lïves f. cinerex

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

181.

18Ó.

ib.

138.

132.

ib.

ib.

Grauwe

Kaskenen. 83.171.

» In verfcheide foorten verdeelt. 83.

_— Hoe dezelve aangroeijen. ib.

Wanneer zy vergaderen en voorttee-

lem 't welk door eyersgefchiet. ib. 84.

- Haar benaming in verfcheide taa-

ien. 84.

Caffides tuberofae : Bia Cabefette.

79- 170.

In vier foorten verdeelt. 79.

1— He eerfte foort, Caffis tuberofa

prima f. cornuta. N. Gehoornde

Stormhoeden of Ojfekoppen genaamt.

ib. 170.

Hoe deze aangroeit. 79. 80. 170.

Waarom zelden onbefchadigtgevon-

den worden. 80.

Haar benuminge in verfcheide taa-

ien, ib.

;— Waar ze gevonden worden. ib.

Hoe men ze fchoon maakt. ib.

—- De tweede foort, Caffis rubra^e-

naamt. ib. 170.

Waar deze haar ophoudt. ib.

—- De derdefoort , Caffis pennata ge-

naamt. 81. 170.

»— Deze word weinig gevonden. ib.

—— Waar dezelvegevonden word. 170.

:— De vierdefoort , Caffis afpera , .AT.

fleekelige Kaskenen, genaamt. 81.

170.

Waar dezelve gevonden word. ib.

.Caffides verrucof2: Pimpeltjes. 8 1 . 1 70

— In verfcheidefoorten verdeelt- 8 1 . 8 2.— Verrucofa prima f. Ceramica.

81. 170.

Waar ze gevonden word. ib.— Verrucofa fecunda. 81.81.

Waar deze gevonden word. ib.

Deze alle onder de Murices gere-

kent. • 83.

Cafttaris-eyers. 1 1 8 . 1 8 2

.

_— Zyn verfcheiden van foorten. ib.

Caudi of Cauri befchreven. 117. .

Hoe ze gevangen en vervoert wor-

den, ib.

Haar groote waarde. ib.

Francifcus Pyrard aangaande de-

zelve aangehaalt. ib.

Ceilonfche Slangenfleen. Zie Ophitis Se-

lonica.

Cepites, een foort van Achaat. 289.

Waar zoodanig een , hebbende de

grootte van een hoenderei , door den

Schryver gevonden is. ib. 290.

Tuinfteen genaamt. 290.

Ceraunia. Zie Donderfteen.

Metallica. Zie 'Donderfcbopjes.'

Cereola. N. Keersjes. 103.177.'

Hier van een ander foort. 103.

Chalcolibanon. Zie Suaffa.

Chama afpera: Bia garu. 126. 131.'

._— In verfcheidefoortenverdeelt. 116.

— Haar verfcheide benaming. ib.

Door Plinius in tweegeflachten ver-

deelt, ib.

Waar dezelve gevonden word. 131.

Chama circinata. 139. 187.

-— Word tot de koft gebruikt. ib.

Waar ze gevonden word. ib.

Chama granofa. 140.187.

Chama lxvis. N. gladde Gapers. 138.

186.

In verfcheide foortenverdeelt. 138.

Voor de Glycymerides van Plinius

gehouden. ib.— Waar ze gevonden worden. ib.

Hebben een wachter. ib.

Werden in China tot fpeeltuig ge-

bruikt, ib.

Haar benaminge in verfcheide taa-

ien, ib.

Chama litterata oblonga. N. Letter-

fchulpen. 139.187.

X x 2 — Bia



BLAD-WYSER.
Bia maiam , dat is Nacbtfchulpen

genaamt. . . , 13.9.

-— In vier foorten verdeelt. ib.

Chama litterata rotunda. 139.187.

-— Word melden gevonden. ib.

Chama littoralis. 1 16. 1 27. 1 %6.

„— Verdeelt in Mannetje en IVyfje. 127.

Het Wyfje befchreven. ib.

Heeft van buiten fchubbeu als na-

gels, ib.

.— Het Dier daar in woonende , isyf-

felyk van aanzien. ib.

Het Dier geopent nader befchreven.

ib.

»— Hoe ze haar aan de klippen vaft

houdt. ib.

Het <SMannetje befchreven. ib.

Chama lutaria , 1". coaxans. N. Qnak-

kers. 138. 186.

Waar deze gevonden ivorden. 138.

139.
-— Konnen geluit maken. 139.
.— Hebben een Meftica. ib.

Chama montana , £ Noachina. N.

Vader Nsachsfchu/pen. 134.
.— Zyn Schulpen geweeji. ib.

-— Worden geheel , en ook aan /lukken

verfpreidt gevonden. ib.

1— Zyn inwendig noch fchoonwit. ib.

-— Zyvuuren niet als de Keifteenen. ib.

— Worden groot en kleingevonden, ib.

Waar ze meefl gevonden worden.

ib. 135.— Zyn niet aan malkander vaft , maar

meeft verftrooit en aan de klippen vaft

gegroeit. 134.

1 Zyn geen natuurlyk gewas der ber-

gen. 135.

, Hoe zy op 't gebergte komen. ib.

Eene tegenwerping van den fteen

Ombria beantwoordt. ib.

—- Zyn doorgeen menfehen , maar door

d' algemeene zundvloet daargebragt.

ib. 136.

-— Hier van eene tegenwerping opge-

loft. 136.

-— Zyn tot tekenen van d' algemeene

zundvloet gegeeven , óm dat ze in

alle geweften des waerclts gevonden

•worden. ib. 137.

/ Zelve beveftigt uit d overlevering

der volkeren. 137.
Eene tegenwerping hier omtrent op.

geloft. ib.

Een van deze Schulpen aan dengroot

Hartog van Toskanengezonden, ib.

Drie van zoodanige Schulpen , die

volkomen Doublet waaren
, op bet

Ooft-Iudifch buis tot Amfterdam ge-

zien , en hier in print gebragt. ib.

Chama obtufa.

Waar ze gevonden word.

Chama optica. N.Perfpetfiefjes.

131.

ib.

139.

187.

"39*

187,

140,

117.

ib.

ib.

128.

ib.

Hier van vier foorten.

Chama pe&inata. 139. Ï40
Waar ze gevonden word.

Chama Pelagia.

Haar dikte befchreven.

Is zorgelyk te handelen.

Waar ze gevonden word.

Haar fterkte.

Hoe ze gevangen en krachteloos ge-

maakt word. ib.

Hoe ze haar voetzei krygt. ib.

Heeft een wachter by haar , zonder

welke ze niet leven kan. ib.

Hier van een ander foort. ib.

Word vau d' Inwoonders gegeeten.

ib,

— In deze word eenfteengevonden den

Calappns-fteen meeft gelyk. ib.

Chama lcobinata. 140. 187.

— Word zelden gevonden. ib.

Chama iquammata. N. Nagelfchulpcn

.

126. 156. 186.

Haar verfcheide benaminge. ib.

Worden de grootfte onder de Schaal-

vijfpben. ib.

Hier van zyn groote en kleine, ib,

Verdeelt iu Chama: decumans,
Pelagix en Littorales. ib.

Chama lh'iata. N. Peerdevoetjes. 131.
' 186.

Haar grootte. 131.

Heeft eenen Chamites. ib.

Is gering van waarde. 132.

Chama virgata. 139. 187.

—— Waar ze gevonden word. ib.

Waarom niet tot de boftgezocht, ib.

Chametrachea.

In verkheide foorten verdeelt, ib.

Cha-
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Chamites. M.Mefticabiagaru. iz8.

Worden tot drinkbakken voor de hoen-

ders gebruikt. 128. 129.

, Bygeloof der Amboinezen, dat zy

' onweêr verwekken , ére. ib.

Een andere Chamites. 129.

Waar deze gevonden word. ib.

_ Chamites digitalis genaamt. ib.

Noch een ander foort. ib.

„ Deze tot een geneesmiddelgebruikt

.

ib.

. Noch vyf andere foorten befchreven.

31z.313.314.

>fii~ De eerfle foort komt uit de Nagel-

fchuipen-. 311.

Des zelfs gedaante befchreven. 313.

De tweede foort. ib.

De derde foort. ib.

„— Waar dezelve gevonden word. ib.

Hier van verfcheide foorten. ib.

De vierde foort komt uit de Quak-

kers-Schulpen. ib.

Bygeloof van een Sincfche vrouw van

den zeiven. ib. 314.

Plinius aangehaalt. 314.

Waar toe hy gebruikt word. ib.

Zyn waarde. ib.

De vyfde foort onder de Katoogen

gerekent. ib.

1 t' Onrecht voor een Berg/leengehou-

den, ib.

1 Waar dezelve gevonden word. ib.

V/aar toe gebruikt word. ib.

Chafmal. Zie Suafla.

Chinezen maken hunnefignetten van Sat-

fchico. 286.

Hun is op halsftrajfe verboden hun-

ne fignetten van Joc te maken. ib.

Chlorites. Zie Lapillus Motacilla.

Cinis Sampaènfis. Abu Muï. 114.

Waar het gevonden word. ib.

'Des zelfs waarde. ib.

Behoort alleen tot den Koning, ib.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Welke de befte is. ib.

Haar benaming in verfcheide taa-

ien, ib.

Waar toe hetgebruikt word. ib. 22 J

naamt. 183.—. Waar dezelve gevonden word. ib.

Glypeolus Lunx. 119.

Zyn ronde Schildekens. ib.

Zynfteenhard i echter beproeftgeen

fleen te zyn. ib.

Hy d' Inlanders onbekent , waarvan

ze gekomen zyn. ib.

Berigt , dat ze door de Javanen

daar gebragt zyn. ,
ib. 130.

Worden tot kleine Handfchilden ge-

bruikt, doch met bygeloof. 129.

Haar benaminge. 130.

Waar ze groeijen. ib.

Hier van een ander foort. ib.

-— T)eze heeft ee:i Meftica. ib.

Een zeldzaam voorval hier van aan

den Schryver verhaalt , en ook ge-

beurt, ib.

Echter tegengesproken. ib.

Verhaal van een zeker Chineefcb

,

die door bygeloofgedreven zoodani-

gen voor veel geit koopt , en zyn we-

dervaren, ib. 131.

Hoe d' Inwoonders van Ternate ,

ére. deze Schulpen noemen. 131.

Haar benaminge by verfcbeide Schry-

vers. 'b.

— Haar eigenfehappen uit de benaming

aangewefen. ib.

Coambar. Zie Ambra Chryfea.

Cochlea: globofa;. 90.

— In verfcheide foorten verdeelt, ib.

Cochleae valvatx. Bia Tsjonkil. 7j.

In twee foorten verdeelt. ib.

Cochlea imbrium. M. Bia Ribut.

91- !73-

— Waar en hoe dezegevonden word. 9 1

.

Cochlea laciniata. N. Lobbetjes en Spoo-

reu. 73— In twee foorten verdeelt. 73.

Worden tot fpyze gebruikt. ib.

Cochlea lunaris major. Matta bulan

befaar, o/Mattalemboe. 69. 168.

Waar ze gevonden word. 09.

Haar benaminge in verfcheide taa-

ien, ib.

Haar "Dier van wie totfpys gebruikt.

70.

Clabbeken , waarom by de Chinezen \ Baar Hoorn hoe paarlemoerig ge-

Tsjoetsjoe, dat is Waterfteen ge- maakt, en waar toegebruikt word.ib.

Xx 3
Haar
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i—, Haar Schild tot eengeneesmiddelge-

bruikt, ib.

Haar waarde. ib.

Reden van haar benaming. 168.

Cochlca lunaris minor. Bia matta

bulan. 70. 168.

Hier van vyffoorten. ib.

T)e eerfte foort , fulcata nigra,

genaamt. ib.

De tweede, petholata. 71.168.

'Be derde , lunaris afpera. ib.

1 De vierde, lunaris minima, ib.— De vyfde , gelykende naar groote

zilvere Ovens. 71.

Cochlea lutaria. 91. 17}.

-— Hier van twee foorten. 91.

Haar benaming in verfcheide taa-

ien, ib.

i— Zyn goed tot fpyze. 91.

Waar zy gevonden woorden, ib.

93- VS-
Hoe ze haar verbergen. 93.

Konnen lang bewaart en vervoert

worden. ib.

Cochlea patula. N. Wydmonders. 91.

171.

Cochlea pennata. N. Patryzen. M.
Bia Culit bawang. 90. 171.— Pennata altera. 91.

Cochlea prima lasvis , f. Vitellus.

75. 76.

.... Waar dezelve gevonden word. 76.

Is onbeqnaain tot fpyze. ib.

Cochlea faxea. Zie Cochlites.

Cochlea ftiiata , f. olearia. M. Bia

minjac. 90. 171.— Waar toe ze gebruikt word. 90.

-— Ondervinding van den Schryver. ib.

Haar benaming by de Grieken, ib.

-— Hier van een ander foort , ftriata

altera genaamt. ib.

Cochlea terreftris. 91. 173.
—— Hier van verfcheide foorten. ib.

Cochlites : Cochlea faxea : Meftica

Bia. 315.

In drie foorten verdeelt. ib.

De eerfte foort. ib.

Waar die gevonden is. ib.

-— Aan den groot Hartog van Toskanen

vereert. ib.

»—- De tweede foort befehreven. ib.

-— Word zelden gevonden. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

De derde foort. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Comala, een Steen tot verwen bequaa?n*

213.
Concha: Univalvix. m.

In twee ge/lachten verdeelt. ib.

Concha teftudinaria. N. Karet. 114.

xfc.
Eertyds Caap falfo genaamt. ib.

Word zelden gevonden. 1 14.

Cornu Ammonis. 67.167,

Gelykt naar den Nautilus major.

ib.

't Gevoelen der Amboinezen over zy-

ne voortkomhig, 68.

Hun benaming in verfcheide taaien.

68. 167.
-— Hoe ze aan ftrand komen. 167
Cornuta. N. Krabben. 110. 179.

Haar verfcheide benaming. ib.

Zyn verdeelt in Plannetje en Wyf-

je. ib.

Van 't Wyfje zyn tweefoorten. ib.

Van 't Mannetje zyn verfcheide

foorten. 110.

Deze worden tot de koftgezocht, ib.

Waar dezelvegevonden worden, ib.

Jonfton hier over aangehaalt. ib.

Cornuta decumana. 110. 179.

Haar zwaarte. 110.

Worden zeldengevonden. ib.

Waar ze gevonden worden. 110.

179.

Cornuta millipeda. N. Diüzentbeen.

no. 179.

Cornuta nodofa. N. Podagra of Scor-

ftoen. 110. 179.

Word weinig gevonden. ib.

Waar ze meeft gevonden word. ib.

Catawo, een berg, waargelegen. 27J.
Coticula: Batoe Udjy. 33 j-— Zyn Toetfteenen. ib.— Hier van verfcheide foorten. ib.

Welke de oprechte zyn. ib.

— Waar ze gevonden en hoe gebruikt

moeten worden. ib.

Met den zwarten Donderfteen ver-

geleken, ib.

Een ander foort ,
Toetfteenen van

de
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de Kufl genaamt. ib.

_„ Waar van dezelve gemaakt word.

ib.

Waar toe gebruikt word. ib.

Coticula Muix. 244.

j //^;»' en hoe dezelve gevonden is.

ib.

—- Hoe dezelvegebruikt word. ib. 145;.

Z)fj Schryvers meeninge van den

zeiven. ï4f-

m Hier van een ander foort. ib.

Jfaar en wanneer gevonden. ib.

Creagus , een Steen , boe befchreven.

333-

—- Reden van zyn benaming. ib.

, Met den Amboinjchen Amianthus

vergeleken. ib.

Cryftallus Ambonica. 231.

In verfcheide Joorten verdeelt, ib.

IVaar ze groeijen. ib. 231-.

Verhaal van een , die dezelve voor

^Diamanten vergaderde. 232.

Hygeloof' der Inlanders. ib.

Waar toe dezelve gebruikt worden.

ib. 233.

. Hier van een ander foort. 233.

Waar deze gevonden word. ib.

Door d' Arenden in hun neften ge-

draagen. ib.

- IVaarom Arendjleenengenaamt . ib.

Ctenites, een rond wit Steentje , 'twelk

in de Peftines gevonden word , be-

fchreven. I43 >

3
1 ?-

Tot kogels gebruikt. 315.

Word zelden gevonden. I 43-

„ Bygeloof der. Inlanders hier van. ib.

Noch een andere Ctenites. ib.

Cylindri. N. Rollen. 119. 183.

In veele foorten verdeelt. ib.

De eerfte
,
Cylinder porphyreti-

cus genaamt. ib.

De tweede, Cylinder niger. N.

Zatyne Rolletjes genaamt. ib.

Waar deze gevonden word. 119.

Word voor de raarjiegehouden, ib.— Tertius. ib. 183.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Quartus. ib.

Waarom Sepulturs of Prinze be-

graaffenis genaamt. ib.

Qmntus. ib.

— Word weinig geacht. ib.

— Sextus. 120.

— Grauwe Monniken genaamt. ib . 1 8 3

.

— Septimus. N. Kamelotjes. ib.

Oétavus. JV. Blauwdroppen. ib.— Hier van een ander foort. 120.

— Nonus. N. GrootcGlimmetjes. ib.

183.— Hier van worden ook geele en witte

gevonden , doch zelden. ib.— Decimus. N. Kleine Glimmctjes.

ib.

Hier van een ander foort. 120.— Cylinder. N. Achaatjes. ib. 183.

— Deze voornoemde 11 Joorten zyn 011-

bequaam tot de kofl. 183.

Waar ze gevonden worden. ib.

De twaalfde foort, Cylinder lu-

tarius genaamt. N. Slykroile. ib.

183.

Waar ze gevonden word. 120.

Js goed om te eeten. ib.

Word onder de Voluta: gerekent.

„— In 't gemeen Midas-ooren genaamt.

ib. 183.

Hier van noch een ander foort. ib.

Cymbium. N- Gekroonde Bak ofKroon-

hoorn. 102. 177:

. Zyn verfcheide benaming. ib.

1
. Reden van zyn benaming. ib.

By een Keizers rok vergeleken. 102.

De grootte en breedte befchreven. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

- Hoe tot fpyze bereidt. ib.

Zyue Schulpen waar toe gebruikt.

ib.

Ongle, dat is Koningshoorn by de

Chinezen genaamt. ib.

Hier van een tweede foort befchre-

ven. ib.

jyaar dezelve gevonden word. ib.

D.

Ekzel-flekken. 93.

- Waar dezelve gevonden wor-

den, ib.

't Dekzel van Auris gigantum befchre-

ven. 7--

Dendritis arborea : Meftica Caju.323.— Hoe
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Hoe en waar dezelvegevonden is. ib.

Bygeloof der Inlanders van den zei-

ven, ib.

—- Word zelden gevonden.. ib.—• Een ander Jbort , Meftica Sicki

genaamt. ib.— Der Inlanders bygeloof van den zei-

ven, ib.

Twee Steenen uit de vruchten van

een Cafuaris-boom befchreven. ib.

Waar dezelve gevonden zyn. ib.

Dendritis Caiapparia. 311.

Hoe en waar dezelvegevonden is. ib.

Der Indiaanen bygeloof van den

zeiven. 322.
.— Hoe aan den groot Hartog van Tof
\-. kanen als een Rariteit vereert, ib.

Proef van den zeiven. ib.

Dendritis metallica. iji.

Waar dezelve gevonden word. ib.

f-
7
/»; Julius Scaliger, Metrofide-

ros genaamt s doch door den Schry-

ver weder/proken. 253.
Der Indiaanen bygeloof daar van.

ib.

Denticuli Elephantis. N. Olyphants-

tanden. 115:185,
Hier van drie foorten. ib.

Waar ze gevonden worden. 126.

i8y.
Worden van d'Inlanders niet tot de

koft gezocht , maar wegens hunne
zeldzame gedaante onder de Rari-

teiten bewaart. 1 z j.
Diamant. Zie Adamas.
Digitellus. N. het Vingertje. 97.174.— Hier van noch een foort. ib.

'Dominees-Steen. 3^
Waar dezelve gevonden word. ib.—- Met de Marga lapidefcens verge-

leken.
j\j

Heeft verfchcide koleuren
, plekken

en aderen. ib

Proef van den zeiven. ib.

Reden van zyn benaminge. ib.
.— Hoe en waar toegebruikt word. ib.

Donderfchopjes befchreven. 212.— Ceraunia metallica genaamt. ib.

' Waarom bet te gelooven is , dat ze
in de lucht geboren worden. ib.

Eeue zwarigheit daar omtrent ge-

oppert
, door natuurkundige redenen

opgeloft , en met voorbeelden beveftigt.

212. 213.
Een vreemd Donderjchopje befchre-

ven.
^

1I3 .

Hoe 't zelve gevonden is. ib.

Door eenige gefanten medegebragt

,

en aan den Schryver verkocht, ib.

Waarom het voor een natuurlyke te

houden zy. jb
Redenen der Indianen over het onge~

loof der Chrifteuen van 't zelve. ib.

Vma-A^Vs*-.'5* ••••
• < 214.

Proef door den Schryver hier van
genomen, die het fynder bevind dau
ander metaal. 214.
Verhaal van een ander. ib.

Waar het gevonden zy. ib.

Hoe daar van ringen gemaakt, ib.

Bygeloof daar omtrent. ib.

Noch een ander verhaal. ib,
't Zelve door meer voorvallen beve-

ft'gt. ib,

Hoe ze verfchillen ingedaante, ko-

leur en ftojfe. ib.

Troef door den Schryver genomen
in 't fmelten van een ander foort.

% ZIJ,
t Zelve vereert aan den groot Har-

tog van Toskanen. ib.

Een tweede hier van aangcwefcii.

ib.

Een derde. ib.

Van waar de Schryver het verkre-

gen heeft. ib.

Des zelfs waarde. ib.

Waar het gevonden is. ib,

Is vereert aan den Hr. Chriftiaan

Mentzelius I\curvorftelyke Raad en Lyf-

Medicus tot Berlin. ib,

Een vierde aangewefen. ib.

Hoe en waar het gevonden is. ib»

Het gevoelen der Indianen van deze

Donderfchopjes. ib. 216.

Des Schryversgevoelen aangewefen.

216.

Waar in de Donderfchopjes met de

Donderfteenen overeenkomen. ib,

Der Indianen bygeloof van dezelve.

ib.

Waar toe ze gebruikt worden, ib.

Ge-
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j— Georguis Agricola hier overaan-

gehaalt. ib.— Als ook Lydiatus deFontibus. ib.

Door Jlerkwater beproeft , hoe be-

vonden, ib. 217.

Donderjleenen befchreven. 207.— Ceraunia. M. Gighi gontur ge-

naamt. ib.

In twee foorten verdeelt , te weten

in Ceraunium lapidem ofeigently-

ken Donder(leen , en in Cerauniara

metallicam. ib.

___ De eigentlykeDonderfteenen zyn ver-

fcheiden van gedaante en hleur. ib.

Hun benaming in verfcheide taalen-VO.

_ Vreemdgevoelen der Chinezen en In-

dianen van dezelve. ib. 208.

Verfcheide Donderjleenen door den

Schryver aangetekent. 208—211.

—. De eer/le befchreven van zyn ge-

daante en hleur. 208.

Des zelfs gebruik aangewefen. ib.

Waar en wanneer dezelvegevonden

is. ib.

—— Waar op een Jaar-vaersje door den

Schryver gemaakt. ib.

. De tweede befchreven. ib.

De derde. ib.

IVaar deze gevonden is. ib.

Een vreemd voorval van den zeiven.

ib. 209.

De vierde. 209.

JFaar deze gevonden is. ib.

De vyfde , waar hygevonden is. ib.

T>e zefde. ib.

Waar deze gevonden is. 207. 209.

Zweet by regenachtig weêr. 209
—— De zevende.

—— Waar deze gevonden is.

De acht/te.

_— Waar dezelve gevonden is.

Een vreemd voorval van den zeiven

aangewefen.

.— De negende.

, Waar deze gevonden word.

~— De tiende.

Waar dezelve gevonden is.

— Des zelfs waarde.

De elfde.

In de buik van een Walvij'ch gevon-

den, ib.

Zeilerus daarover aangehaalt. ib.

Y

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

2)e twaalfde. ib.

Waar en hoe dezelve gevonden is.

ib. 210.

Des zelfs lengte , breedte en dikte

befchreven. ib.— De dertiende. 211.

Waar deze gevonden is. ib.

"De veertiende. ib.

By wien bewaart. ib.

De vyftiende, ib.

Waar en van wien gevonden, ib.

Hedenen van den Schryver wegens

het voortkomen dezer Donderjleenen.

210. 288.

Waar toe dezelve gebruikt worden.

210.21 1.

't Zelve door den Schryver bevefigt.

211.

"Bygeloof der Indianen van de Don-

derjleenen. 210.

Een verhaal dies aangaande van een

Donderjlecn hebbende de gedaante

van een ring. ib.

Des Schryvers aanmerking daar

over. . ib.

Plinius daar over aangehaalt. ib.

—_ Een vreemt verhaal van gen neêr-

gejlagen Donderfteen. 211.

Doodshoofden. 36 Zie Echinus fulcatus.

Dooijer. Zie Cochles valvatx , en Vi-

teilus.

Doubletfcttilp. 133.

Word gevonden in 't Kabinet van den

Hr.Dr.'s Gravezande tot Delft. ib.

Diacxna. N. Urakenhooftjes. 118. 182.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Waar naar ze gelyken. ib.

Worden zelden gevonden. ib.

Dracontia. Zie Ophitis vera.

Drakenhooftjes. Zie Dracsna.

Droomjleen. Zie Kat-oogen.

Duizentbeen. 110. 112. 308.

~Tj Chini. N. Zeeappels befchreven.

E- 19-3 1 -

Waar dezelvegevonden worden, ib.

In verfcheide foorten verdeelt. 29.

Ariftoteles daar over aangehaalt.

ib.30.

Hun verfcheide benaming. ib.

Echinometra digitata prima. Djari

y Lauc.
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Laut. J«
Zyn mede Zeeappels , e» hoe be-

fchreven. ib.

In twee foorten verdeelt. ib.

De eerftefoort , Echinometra digi-

tata prima f. ohlong-xgenaamt. ib.

/Jun licamiihig in verjcheide taaien.^.

JVaar dezelve gevonden worden, ib.

Uy d' Oculi Cancri vegeleken. ib.

JVaar toe ze gebruikt -worden, ib.

Der Tertiatanen en Inwoonders van

de Xnlajche Eilanden bygelovig ge-

voelen en gebruik van dezelve, ib.

De tweedeyêo/7,Echinometra digi-

tata fecunda {.romnda-genaamt. ib.

Zyn de konftigfte en mooijle van al-

le Zeeappels. ib.

Hier van noch drie andere foorten

befclsreven. ib. 34.

Reden van bun verfcheide benaming.

34-

't Getal van hunne pennen , en hoe

ze in ordre ftaan ,
aangewefen. ib.

JVaar ze gevonden worden. ib.

Waar. toe ze gebruikt -worden- ib.

Echinometra fetofa. Bcelu Babi. jy.

! Hun verfcheide benaming. ib.

Onbequaam tot de koft. ib.

IVttar dezelve gevonden voorden, ib.

Zyn gevaarlyk te vangen. ib.

Ondervindinge des Schryvers daar

van. ib.

Een geneesmiddel om dcrzelverftee-

ken J'chadeloos te maken. ib.

. Hoe men ze vangen moet. ib. 36.

Hier van een %*foort befchreven. 36.

Echinus efculentus. 31.

Waai ze gevonden -worden , en wel-

ke de befte zyn. ib.

Hun eyeren zyn goet tot fpyze. ib.

Hoe dezelve bereidt -worden. ib.

Echinus niger. ib.

IVaar dezelve gevonden -word. ib.

—- Hoe men ze bereid om dezelve te be-

waren, ib.

Echinus planos. iV. Pannekoeken en

Zeerealen. 36.

In drie foorten verdeelt. ib.

'De eerfte foort befchreven. ib. 37.

Hier van andere foorten aangewe-

fen. 37.

—-- JVaar dezelvegevonden worden, ib.

T>e tweede foort. ib.

De derde foort ,
Zeefchellingeu ge-

naamt. ib.

Waar deze gevonden worden, ib.

JVaar toe en hoe ze gebruikt wor-

den, ib.

Hier by eenige andere Steentjes aan-

gewefen. ib.

Waar dezelve gevonden worden, ib.

Echinus faxatilis. 31.

Voor de Brifius van Ariftotelesge-

houden, ib.

JVaar ze gevonden worden. ib.

Hoe ze gebruikt , en waar toe be-

waart worden. ib.

E chi aas fulcatus . N. 'Doodshoofden. 3 6.

Hiervan tweefoorten aangewefen ib.

'De eerfte foort befchreven. ib.

Word zelden gevonden. ib.

Waarom Echinus [uïeztus genaa??it.

ib.

Zyn gezuiverde fchaal onder de Ra-

riteiten bewaart. ib.

De tweede foort befchreven. ib.

Deze is eenigzius gevaarlyk te be-

handelen, ib.

Waar dezelve gevonden word. ih.

Edele Harpen- Zie Harpa.

Eendebekken. Zie Roftrum Anatis.

Eend-Moffelen. Zie Mitulus anatarius.

Ekelen. Zie Balani.

Electrum antiquorum. Zie Suafla.

Elemcntftecn. Zie Kat-oogeu.

Elze. Zie Strombus.

Encardia humana: Muttiaramanufia.

m-
Menfchenfteen genaamt. ib.

Maar r van den Schryvergezien, ib.

JVaar de eerfte gevonden is. ib.

Zyn grootte , koleur cngedaante be-

Jcbreven. ib.

Her Inlanders bygeloof daar om-

trent, ib.

De tweede foort befchreven. ib.

'tls onbekent , in wat menfeh hy

gevonden is. ib.

— 'Den Schryver toegezonden van Mak-

kaffar itjet den naam van <Slü>nJcbeu-

fleen. ib.

Engelfche Zadels. Zie Oftreum placen-

tiforme.

|
Enorchis Silicis.Mcfticabamapi.303.

JVaar



BLAD-WYSER.
JFaar dezelve gevonden word. ib.

By den Joden-Steen vergeleken, ib.

V Gevoelen des Schryvers , hoe hy

groeit. ib.

Ephippium. Zie Oftreum placenti-

forme.

Epidromis. N. Een 'Bezaantje. i 10. 179.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Epidromis gibbofa. N. "Bultjes. ib.

'Deze beide voorfcbrevene hebben een

zwaerd, daar mede zefchermen. 1 1 o

.

Waar ze gevonden worden. ib.

Hier van een ander foort. ib.

Deze worden fmalle en opgerolde

Bezaantjes genaamt. 111.

Word zelden gevonden. ib.

Epidromis minima. N. IQeine Bezaan-

tjes. in. 179.

Waar deze gevonden worden, ril.

Deze drie foorten van de Maleijers

Bia Leijer genaamt. 111. 170.

FAvago. Zie Melicera.

Favus. N. Wafelyzer. 140. 187.

Ficus. N. Een Vyg , een Luit. 91.173.

Fimbriata lzvis. 84. 171.

. Gladde Zoomtjes genaamt. 84.

Een kléinder foort hier van aange-

wefen. 84.171.

Fimbriata ftriata. N. Geftreepte Zoom-

tjes. ib.

Reden van haar benaming. ib.

Van
. deze zyn verfcheidefoorten. ib.

FinJ'che Scheeren. 117.

In dezelve worden Vuurfleenen ge-

vonden, ib.

Foetus Cancrorum. N. Bloedige envuu-

rige Zeeroode Lappen. 28.

Hoe ze gevangen worden. ib.

Hoe ze bereidt worden om tot de hoft

te gebruiken. ib.

-— Hier van een tweede foort. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Ondervinding des Schryvers daar

van. ib.

Der Javanen en Sinezen gebruik

van dezelve. ib.— Van Sebalt de Weert in menigte

gezien. ib.

Y

Voorval van zekerOofl-Indifch Schip.

ib.

Een ander voorval aan een zekere

Juffrouw. ib.

Een derde voorval aan zeker Schip

omtrent Manado. ib.

Een verhaal , hoe ze in de Indifche

zee gevonden worden. 19.

Van de Zeelidcn , Roode Lappenge-

naamt. ib.

Noch een ander verbaal. ib.

Folium befchreven. 148. 190.—- Word zelden gevonden. 148.

Hoe men ze handelen moet. ib.

In 't <Sllaleitfch , Bia hidagenaamt.

148. 190.

Fragum. N. een Aardbesje. 142. 188.

Waar ze gevonden word. 142.

Hier van een ander foort. ib.

Fragum album. iV. Witte Aardbesjcn.

ib. 188.

Word zelden gevonden. ib.

Van deze noch een anderfoort. 142.

189.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Fufiis. N. een Spil befchreven. 96. 174.

Fufus brevis. N. een ftompe Spil. ib.

Hier van twee foorten. 96.

Haar lengte en dikte befchreven. ib.

Hier van noch een anderfoort , die

zelden gevonden word. ib.

Waar dezelve zich ophoudt. ib.

G.

GAla&ites. jV. Melkfteen. 329.
Waar dezelvegevonden word.ib.

Waar toe gebruikt. ib.

Gans,fengemeen Metaal befchreven. 207.

Hoe 't gemaakt word. ib.

Hier van een groot ftuk op Baly ge-

vonden , 't welk gelooft word uit de

luchtgevallen te zyn i en waarom, ib.

'/ Gevoelen of'bygeloofderInwoonden

van Baly hier omtrent aangewefen.ih.

'DesSchryversgevoelen daar over.ïh.

Gecko-S/m;. Zie Salamandrites.

Gedroogde Peer. 86. 172.

Geelmonders , kleine. 82.171.

Hier van een ander foort , Tirmn?

'Pimpeltjes genaamt. 82.

Gegranuleerde I\atjes. 106.

y 2 Ge-
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Geboomde Stormhoeden. Zie Callides tu-

berofze.

Gekroonde Bak of' Kroonhoom. ZiVCym-

bium.

Gemeene Varkenfteen. Zie Hyftricites.

Geneefche Toot. 108.

Der zeiver waarde. ib.

Geftreepte Achaat-Toot. ib.

Geftreepte Zoomtjes. Zie Fimbriata

ftriata.

Getakte Kaskenen. Zie Murex ramofus.

Ghyri , een berg , enopeneftad, waar

gelegen. 20 J.

Giftjcbotels. 236".

'/ Porfellein t' onrecht daar voor ge-

houden, ib.

Hier van verfcheide foorten. ib.

De gemeene befchreven. ib.

By d' Amboinezen hoog geacht , die

dezelve begraven. ib. 237.

Worden by hen tot den Godtsdienft

gebruikt. 137.

Worden in Japan nagebooft. ib.

De tweede foort befchreven. ib.

Word heel waardig gehouden, ib.

Van des zelfs kracht door den Schry-

ver eenproefgenomen > doch onwaar

bevonden. ib.

Een tweede proef , mede onwaar

bevonden. ib. 138.

't Gevoelen der Chinezen en hun by-

geloof van de Giftfchotels. 138.— Heden van baar verfcheide benaming.

ib. 239.

Hier van een anderfoort , Goi'ige-

naamt. 238.

, Van waar ze komt , en waar ze

gevonden word. ib.

Is te voren ingroote waardegeweeft ,

echter naderhant vermindert. ib.

't Gevoelen des Schryvers over 'tbe~

graaven der zeiver. ib. 239.

Onderfcbeit tuJJ'chen de Giftfchotels

en Gorys. 239.

Verhaal van Pater Martinus we-

gens den Sinefchcn Admiraal Sam-
po aangaande deze diere Giftfcho-

tels. ib. 240. 241.

Hier onder ook de groote Antique

Potten gerekent. 239.
H aar dezelvegevonden worden, ib.

Waar toe ze gebruikt worden, ib.

Gladde Gapers. Zie Chama lsvis.

Gladde Zoomtjes. Zie Fimbriata lxvis.

Globuli. N. Knopjes. 118. 182.

Hier van zyn verfcheide /oorten.

ib.

Gori. Zie Giftfchotels

.

Gout op wat plaatzen in Indien gevon-

den. I97-
Opmerking des Schryvers

. omtrent

des zelfs fcbaarsbeit. ib.

Hoe door d' Inlanders vervalfcht

word. ib. 198.

Proeven om het gout te kennen zyn

tweederlei > echter onzeker. 198.

Welk gout men voor oprecht houden
,

en waar voor men zich wachten moet.

ib.

— Proef'van 't Gout , door Archime-
des uitgevonden , en van den Schry.

ver nader ontdekt. 198—201.

Hoe het op andere dingen behalve»

den Toetjieen zich vertoont. 201.

Hoe d AmboinfchcGoutfmeeden 'tgout

zuiveren en haar kolcurgeeven- 251.

Hoe tot een geneesmiddel gebruikt
,

om het Lappar Garam tegenezen, ib.

Granaat. M. Bidji de Lima. 283.

Waarom hy de Kargedonius van

Plinius, of de Grenater der Ouden
niet zy. ib.

Reden van hun benaminge. ib.

Waar ze gevonden worden. ib.

Worden gebruikt om 't gezicht te

verklaaren en verhitte oogwt te ver-

koelen, ib.

Grauwe Amber. Zie Ambra Chryfea.

Grauwe Monniken. 120.183.

Oude Wyven genaamt. 106.178.

Hier van twee foorten. 106. 120.

Groote Glimmetjes. Zie Cylindri.

Groote Wydmonders. 171.

-— Hier van een tweede foort. ib.

H.

'TTAairige Ooren. 82. 171.
•*- Waarzegevondenworden.il.

Hier van een tweede foort. ib.

Zyn zeldzaam. 82. 171.

Ham-
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Hamdoubletten. Zie Pinna.

Hamerfteen. .Z/VJahalon.

Hammetje. Zie Petaiunculus.

Harpa. N. de Harp. 104. 177.

1— Een foort van de Voluta. ib.

. Voor de mooifte gehouden, ib.

1 Hoe van haar vleefch gezuivert.

104.

c— In 't ^Amboinfch , Tattahul ge.

kaamt. ib.

Haar vleefch word fchadelyk ge-

houden, ib.

—. Hier van een tweede foort , Edele

Harpen genaamt. ib.

-— Een derde foort befchreven. ib.

Haar verfcheide benaming. ib.

_— Reden van haar verfcheide bena-

ming, ib.

-— Waar deze drie foorten gevonden

worden. ib.

1 Wanneer ze gevangen worden, ib.

Harpago. N. Bootshaak. 109. 112. 179.— Is verdeelt in Mannetje en Wyfje.

ib.

-— Sy Plinius
, Pentadaótyligenaamt.

109. 179.
1 Hier van een anderfoort , Stomy-

jes genaamt. 109.

1 Welke de befte zyn , en waar zy

gevonden worden. ib.

• Worden op zommige plaatfen tot de

kofl gezocht. ib.

Hauftellum. N. een Scheppertje. M.
Bia Sibor. 86. 171.

. Haar Unguis waar toe dienftig.

86.

Hertjes. Zie Cartiflfe.

Hinghong , een Sineefch Mineraal be-

fchreven. 223.

; Waar het gevonden word. ib.

1 Waar toe gebruikt. ib.

1 In Siam Jaklak genaamt. ib.

Holothuria. Befaantjes. 49.
Veroorzaken pyne door dezelve aan

te raken. ib.

1 Voorval des Schryvers aangaande

deze Befaanijes. ib.

-— Hoewel ze fchadelyk zyn , worden

nochtans tot de koft gebruikt. jo.

Holfterfchulpen. Zie Pinna.

Homars, een foort van Kreeften. 3.

Y

— Onder de Locufta marind get'e-

kent. ib»—_ Waar dezelvegevonden worden, ib»

Rochetort daar over aangehaalt.ib.

Hoe ze gevangen worden. ib»

Honds-ooren. Zie Rechte Paaiiemoerfchul-

pen.

Hoorntjes , hoe vergadert en fchoon ge-

maakt moeten worden. 163 166.

'tHottt befchreven , waar uit het Zout

gemaakt word. 337. 33 8.

Hyftricites: Pedra de Porco. 197»
Reden van zyn benaming'e. ib.

Is d' oprechte Varkenfteen. ib.

Waar hy gevonden word. ib.

"Des zelfs waarde. 298.
Tot geneesmiddelen gebruikt, ib.

299.

Htm proef, of zy goet zyn. 298.

Een ander foort , de gemeene Var-

kenfteen genaamt. ib.

Waar deze gevonden word. ib.

*—.» Wanneer hy een fmaak van Slan-

genhout van hem geeft. ib.

Een derde foort befchreven. ib.

Waar dezelve gevonden is. ib.

Een vierde foort , Pedra de Porco
van 'Lzrentuc^iegenaamt . ib. 299.

Waar dezelvegevonden word. 299.
Waar toe gebruikt word. ib.

Noch een ander foort , Pedra de

Porco van Malakka genaamt. ib.

Des zelfs waarde, krachten enge-

bruik aangewefen. ib.

St

I.

C^fAcobs Schulpen- 141. ZiedeVe--

1 ftines &c.

In verfcheide foorten verdeelt, ib.

142. 143.

Jahalon , Hamerfteen , door Moj'es in

den H. Horftlap gezet . 283.

Jaklak befchreven. Zie Hinghong.

Japanfch Yzer hoe bereidt en tot fiaal

gemaakt word. 206.

Javanen pleegen bygeloof omtrent deyfe-

re ringen hun door den Penimbaan

vereert. ioj. 206.

Indiaanfche Koningen achten 't leven van

een menfeh weinig. 294.

y 3 Jo-
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Joden-Steen befcbreven. 303.

Hoe en waar uit dezelve voortkomt ib.

IFaar dezelve gevonden word. ib.

Jok. Zie Onyx.
Ifabella , een foort van de Porcellanas

minores. 118. 182.

Hiervan een tweede foort, die ge-

heel wit is. 118.

iVryvs/ior. N. Winkelhaak. 158.

Is een tSllojfe/formige Oefter. ib.— Hier van een tweede foort befcbre-

ven. ib.

K.

Ajferskidlen. Zie Phallus marinus

verrucofus.

Kakkerlakjes befcbreven. HJ.
Porcellana lentiginofa genaamt.

ib.

Hier van een ander foort , voor 't

Wyfje gebonden. ib.

Kamclotjes befcbreven. 120.

_— Cylinder feptimus genaamt. ib.

Kammetjes. M. Bia Siffia. 86.

1 Worden zelden gevonden. ib.

Kapija , een foort van Letterfchulpjes.

187.

Haar lengte en breedte befcbreven.

ib.

Waar ze gevonden word. ib.

Waar toe van deJ'apandersgebruikt.

ib. 188.

Karet. Zie Concha teftudinaria.

Kasketten
,
getakte. Zie Murex ramofos.

Grauwe. Zie Caffides lsves f. ci-

neres.

Stekelige. Zie Caffis afpera.

Kat-oogen. M. Matta Cutsjing. 284.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Hoe en waar toe ze gebruikt wor-

den, ib. 314.
-— De mooifte foort

, Elementfteen ge-

naamt. 284. 285.

In den zeiven de 4 elementen be-

fpettrt. 284.

Deze vertoont hem na zonnen onder-

gang vuuriger als by dag. ib.

-— Hoe men den zeiven handelen moet.

ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Hygeloof der Inlanders van den zei-

ven, ib.

IVaarom een 'Droomfteen genaamt.

ib.

Waarom by d' Ouden Pxdeios , in

't Neêrduitfch , Weeze genaamt. ib.

Ondervinding van den Scbryver. ib.

Een ander foort van een Kat-oog be-

fcbreven.
28J.

De Kat-oogen by de Chinezen in drie

foorten verdeelt. ib.

T)e eerftefoort , in 't Sineejch Njaun
kang bac of matta Coetsjing ge-

naamt. ib.

Word weinig geacht , als by niet

klaar is. ib.

De tweede foort , Tsjoe en Po-
tsjoe, dat is Edele Steengenaamt.

ib.

Ook Elementfteen genaamt. ib.

Tieze is de befte en dierfte. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

De derde foort ,
Hamtsjoe, dat

is Schulppeerlen genaamt. ib.

Deze is de flechtfte. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Een ander foort van een Kat-oog,

Meftica bulang genaamt. ib.

Word zelden gevonden. ib.

Hygeloof'omtrent den zeivengepleegt.

ib.

't Gevoelen van Plinius aangaande

zulk eenen onder den naam van Se-

lenitis, dat is Ma'anfteen. ib.

Onderzoek en verfcheide redenen des

Schryvers van deze Kat-oogfteeneu.

ib. 286.

Kjitskoppen befcbreven. 152.

Waar toe ze gebruikt worden, ib.

Hoe ze groeijen. ib.

Katte-tongen . Zie Lingua Felis.

Keersjes. Zif-Cereola.

't Keifer/yk Jignet in China van Jok ge-

maakt. z%6.

Wanneer bet verloren is. ib.

Kempbaantjes onder de Laphorens gere-

kent. 112.

KikvorJ'cben , een foort van de Pimpel-

tjes. 82.

Waar dezelve gevonden worden. ïh.

Worden zelden gevonden. ib.

Klap-
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Klaffteen. Zie Calapites.

Kleine Argus , een foorl van de Por-

cellans minores ,
befchreven. 118.

Word zelden gevonden. ib.

Kleine Glhmnetjes. Zie Cylindri.

Klimmende Leeuw-Toot waarom Schild-

pad-Toot genaamt. 109.

Klipkoujfen. Zie Porcellana guttata.

Knoddekens , een foort van de Pimpel-

tjes, befchreven. 81.83.171.

Knopjes , een foort van de Porcellanx

minores ,
befchreven. 118.

Globuli genaamt. ,
ib.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Kompas-Schulp. Zie Amufium.

Konings hoorn. Zie Cymbium.

Koper/leen. Zie Maas Urong.

Korhoenders. Zie Voluta pennata.

Krabben hoe venynig zyn. 10.

Zyn bekent onder de benaminge van

Mannetjes en Hofjes i waar van ver-

fcheide foorten. nz. Zie Cornuta.

Kroonhoorn befchreven. 108.

Hier van verfcheide foorten. ib.

JVaar van de befte in de Kabinet-

ten van Jujfr. Oortmans en den

Heer Cattenburg gevonden word.

ib.

Noch een in 't Kabinet van den Hr.

Secret. Blauw , die voor niemant in

mooijigheit wykt. ib.

Kryftal. Zie Cryftallus Ambonica.

TT Ampjes. Zie Lopas.

J-—

'

Laudjlekken op Makkajfar zyn drie-

derlei. 91.

Langhalfen, een foorte van d' Oefiers be-

fchreven. 159. 163.

Waar ze groeijen. ib.

Voor beginzels van Rotganfen ge-

houden, ib.

J.
Plinius hier over aangehaalt ;

doch met redenen wederlegt. 159.

Laphorens befchreven. Ui.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Hun verfcheide benaming. ib.— Lapjche geplekte Laphoren den Heer

de Jong toebehorende. ib.

Lapillus Motacilla: Meftica Bayco-

le. 309-— Waar en hoe gevonden word. ib.— Quikftaert-Steen genaamt. ib.

Heeft de gedaante van een 's men-

fchen aangezicht. 310.

Hier van een tweede foort befchre-

ven. ib.— Bygeloof der Inlanders van den zei-

ven, ib-

Hoe dezelve beproeft is. ib.

Noch een anderfoort , Chlorites^r-

naamt, door Plinius befchreven. 311.

Lapis Cordialis. 338.

Waar dezelve gevonden word. ib.

339-
't Gevoelen des Schryvcrs , waar uit

hy gemaakt is. 338.

Des zelfs kracht en wcrkinge. ib.

339-

Zyn waarde. 339.
Lapis è Cervo. 199.

Hoe en waar dezelvegevonden is. ib.

Vermoeden hoe hy in 't Hartcbecft

geraakt is. ib.

Des Schryvers meening en onder-

vinding daar van. ib. 300.

Lapis Tanaffarenfis. 333.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Een beproeft geneesmiddel tegen den

bloedgang. ib.

- Met den Steen Hamatites verge-

leken, en het ondeijcheit daar van

aangewejen. ib. 334.

l'erfchilt van den Lapis Malac-

ceniis. 334.

Lappar Garam , wat het zy , bejchre-

ven. '

Hoe het genezen word. ib.

Lardum marinum : Zeejpek • Ikan

poenja monta. 281.

Wanneer en hoe het bekent gewor-

den is. ib.

Waar het gevonden word. ib.

Waar toe gebruikt word. ib.

Lentiginofa. N. Sproetjes , een foort

van d' Alatx befchreven. 1 11. 180.

Waarom int Maleitfch , Bia Taij-

lala genaamt. ib.

Letterhoorntjes. Zie Porcellana litte-

rata.

LetterJ'chulpen. Zie Chama litterata

ob-
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oblonga.

Limax marina. N. Zee/lekke. 38.

Hier van verfcheide foorten. ib.

D' eer/ie Joort befchreven. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Haar verfcheide benaming. ib.

Word van d' Inlandersgegeeten. ib.

'De tweede joort, Limax marina

verrucoia genaamt. ib.

Waar deze gevonden -word. ib.

Vermoeden of de Tylos , van Pli-

nius befchreven , zynde een foort

van Azellus , eene van deze Zee-

Jlekken zy. ib.

De derde foort befchreven. ib.

Waar dezelve groeit. ib.

Is goed om te eeten. ib.

Meer by de Vanegeijers als by d'

Amboinezen geacht, ib.

Noch twee andere foorten befchre-

ven. ib.

Beide onder de Rariteitengerekent.

ib.

Lingua Felis. N. Katte tongen. 147.

190.

Hier van twee foorten. 1^7.

Waar dezelve gevonden worden, ib.

Lingua tigerina. N. Tygerstong, een

Joort van de Chama la;vis. 140.

18*7.

Waarom weinig geacht. 140.
Hier van veijcbeide foorten. 187.

Lithodendrum calcarium , wat het zy.

16.

Littoralis. Zie Chama littoralis.

Locufta marina : Zeekreeft: Udang
Laut befchreven. 2.3.

In Mannetje en Wyfje verdeelt. 3.

Gijjhige
, of deze overeenkomt met

den Kreeft , waar mede de Keizer

Tiberius des vijfchers baart liet

wryven. ib.

Hun verfcheide benaming. ib.

Waar by gevonden word. ib.

Hoe hy gevangen word. ib.

Verfcheide eigenj'chappen van den

zeiven aangewefen. ib.

Hoe hy gekookt en toebereidt word.

ib.

Een ander foort , by de Franfchen

Homars genaamt. ib.

Hoe en waar dezelve gevangen

word. ib.

Loehoihfcbe Hoorntjes. Zie Luhuana.
Lopas of Lepas , f. Patella. N. een

Lampje of Schoteltje. 1 11. 184.
Een Joort van de Conchx unival-

rix. ib.

Hier van verfcheide foorten. 1 2 1

.

In 't gemeen Patella:genaamt. ib.

Reden van haar verjeheide bena-

ming, ib.

Zyn goet tot fpyze , en hoe ze be-

reidt worden. ib.

Luhuana. N. Loehonefche Hoorntjes.

in. 180.

Zyn goet tot fpyze. 1 1 1

.

Waar ze gevonden worden. ib.

Zyn wegens haar menigte in geen

groote achtinge. ib.

de Luis, Pediculus , een foort van de

Porcellanx minores. 118. 182.

Hier van een ander foort befchre-

ven. 119. 182.

Lychnites Sinenfis. Zie Satfchico.

Lyjljes. Zie Blanwrnggen.

M.

Ans-oogen. Zie Umbilicus mari-

nus.

Maanjleen. Zie Kat-oogen.

Maas Urong , Androdamas befchre-

ven. 226.

Zyn metalige Vtturfleenen van zeld-

zame gedaantens. ib.

Hun benaming in verfcheide taaien.

ib.

Waar zegevonden worden, ib. 227.

Waar ze groeijen. xi6.

Zyn in de Jleenen, gelyk quafteniii

'thoitt. 227.

Redenen van den Schryver , waar-

om Maas Urong by Plinius, An-
drodamas genaamt word. 228.

Bellonius hier over aangehaalt. ib.

In 't Javaanfch , Crapo genaamt.

ib.

Waar toe gebruikt. ib.

Hier van een ander foort , Marca-

fita jErofa of Koperjleen genaamt.

227-

..... Waar

M
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IVaar deze gevonden word.

Hoe , en waar toe zegebruikt

ib.

vord.

ib.

» Hier van een proefgenomen , of 'er

metaal in fteekt , doch onwaar bevon-

den i echter daar voorgehouden, ib.

228.

Hier uit de kopere bekkens ,
Gong

of Gommen genaamt ,
gemaakt. 228.

Malabaarfche Amaril, Tsjanicalla ge-

naamt. 2J2.
Waar dezelve gevonden voord. ib.

Waar toe gebruikt. ib.

Mamacur o/'Macur , eenfoort van Arm-

ringen befchreven. 241.

Hun verfcheide benaming. ib.

In drie foorten verdeelt. ib.

'De eerfte,zyndegroen van kóleur.ïb.

De tweede is blauw. ib. 242.

De derde is de flechtfle. 242.

Deze alle by d' Inlanders hoog ge-

waardeert. . ib. 243.

Door degecflelyke voor eengrootpre-

fent aan hunne Koningen vereert . ib.

Waar toe ze gebruikt worden, ib.

hoe zorgvuldig d' Inlanders dezelve

bewaaren. ib.

Hun bygeloof van dezelve. ib.

Om dezelve worden oorlogen ge-

voert, ib. 243.

Waar in d' oprechte van de valfche

verfchillen. ib.

Der zeiver waarde. 243.

"Bericht aan den Schryver , hoe en

waar van dezelve gemaakt worden.

ib.

Mamoa, waar gelegen. 32Ö.

Maniambar. Zie Ambra Chryfea.

Manorites : Meftica Manoor. 325.

Hoe en waar dezelvegevonden is. \b.

Marcafita srofa. Zie Maas Urong.

Mare album. Zie Wit Water.

Marga : Batu Pccan befchreven. 219.

Waar ze gevonden word. ib.

Hier van verfcheide foorten. ib.

T>' eerfte foort komt overeen met de

Terra figillata. ib.

Reden van haar benaminge in ver-

fcheide taaien. ib. 220.

«— Waar ze gevonden word. 220.

Welke de befte is. ib.

Z

— Word totfpyzegebruikt , doch is on-

gefont om te eeten > echter een goet

geneesmiddel. ib.

— De tweedefoort
,
Marga Ihana^c-

naamt. ib.

— Waar ze gevonden word. ib.

— Reden van haar benaminge. ib.

— Haar toe ze gebruikt word. ib.

— De derde foort, Terra Nuflala-

vienfiji genaamt- ib. 221.

— Komt overeen met de Terra ligil-

lata. 220.

— Waar ze gevonden word. 221.

— Hoe ze gegraven en bereidt word.

ib.

— Hoe , en waar toe zegebruikt word.

ib.

—
• Hier van een tweede foort befchre-

ven. ib.

— Noch een ander foort , Batu Poan
genaamt. ib.

— Waar deze gevonden word. ib.

— T>e vierde foort , Bolus ruber »•(-

naamt. ib. 222.

Waar ze gevonden word. ib.

Waar toe ze gebruikt word. ib.

Hier van twee foorten , roode en

witte. 222.

, Devyfdefoort , Terra Aurifabro-

rum genaamt. 221.

Waar ze gevonden word. ib.

H aar toe ze gebruikt word. ib.

De zefde foort
,
Oc\~iragenaa?nt.ib.

— Waar ze gevonden word. ' ib.

In tweefoorten > t. w. bruine engee-

le verdeelt. ib.

Beide tot fpyze gebruikt. ib.

De zevendefoort ,
hïgill&gefiaamt.

222.

Haar ze gevonden word. ib.

— Is onbequaam tot ccnig gebruik, ib.

Waarom Pannat genaamt. ib.

Hier van een ander foort. ib.

H aar toe deze gebruikt .word. ib.

De achtfte joort
, Marga van NuG

fanive genaamt. ib.

Hoe z^gegraven engevonden word.

ib.

H'ord tot fpyze gebruikt. ib.

- Hier van verfcheide foorten , t. w.

roode
,
geele en grauwe. ib.

z ----- Waar
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Waar dezelve gevonden worden, ib.

Hoe en waar toe ze gebruikt wor-

den, ib.— De negende fiort , Verf-aarde van

Bangay genaamt. ib.

Waar ze gevonden word. ib.

Waar toe gebruikt word. ib.

De üendefoort ,
hmyogenaamt .ib.

Waar ze gevonden word. ib.

' Hoe bereidt en tot fpyze gebruikt

word. ib.

Marlpriem. Zie Strombus.

dlarmerhoorntjes- Zie Voluta marmo-
rata.

Matta, wat bet zy. 58.

Mazelen. Zie Variola?.

Melicera, wat betekent. 107.

Wanneer het gevonden word. ib.

Hier van zyn twee foorten. ib.

"De eene is goet om te eeten. ib.

Plinius hier over aangehaalt. ib.

Melitites: Boatana, eenfoort vanftee-

uen bejehreven. 3 10 -

Hoe en waar dezelve gevonden, ib.

Bygeloof van een flaaf omtrent den

zelven. ib.

Melkfleen. Zie Galactites.

Melkzee. Zie Wit Water.

Menfchen-fleen. Zie Encardia humana.
Meshamers. Zie Oftreum divilum.

Meltica in 'tgemeen befebreven. 291.

Waar dezelve voortkomen. ib.

By d Indianen boog geacht. 292.
Hun bygeloof van dezelve. ib.

Door den Scbryver tegengefproken.ib.

Proef, om de Melticx t onder-

febeiden , doeb door den Scbryver

tegengefproken. ib.

Waar dezelve meeft gevonden wor-

den, ib.

"Bygeloof in der zeiver e/genfebap te

befebryven. ib. 293.
Benige andere Steentjes onder de

Mefticae gerekent. 293.
Meftica Afloafing. Zie Myites.

Babi. Zie Aprites.

BatU apL Zie Enor^iis Silicis.

Bawang poeti. Zie Pinangitis.

Baycole. Zie Lapillus Motacilla.

Bia. Zie Cochlites.— Bia garu. Zie Chamites.

Bras. Zie Pinangitis.

Bulan£. Zie Kat-ooeen.— Caju. Zie Dendritis arborea.

Calappa. Zie Calapites.

Clompan befebreven. 324.— Cutsjing. Zie Oculus Cati feri.

Van Duizentbeenen. 308.

Gondoc Zie Parrangites.

Kiappa. Zie Aëtites peregrinus.

Manoor. Zie Manoritcs.

Matsjang. Zie Tigrites.— Nanka. Zie Nancites.— Pinang. Zie Pinangitis.

PiTang. Zie Pifangites.

Sanga. Zie Sangites.

Sicki. Zie Dendritis arborea.

Sontong. Zie Sepites.— Tocke, Zie Salamandrites.

Llar. Zie Ophitis vera.

Meftica: uit verfcheidc vruchten en krui-

den. 324.
Meta Butyri N. Bo^erweg. 102. 177.

Word zelden gevonden. 102.

Hier van een tweede foort. ib.

<S\lidas-Ooren , een foort van de Volu-
ta?. 107.

Een foort van de Cylindri of Rol-

len. 120.183.

Waar deze laatfte gevonden wor-

den, ib.

Hier van een anderfoort , die klein-

der is , befebreven. ib.

Mitella. N. <Sllytertjes. 15:8. 193.

Waar ze gevonden worden. 158.

Waar toe van d' Inlandersgebruikt.

ib.

Mitra Epifcopi. N. een Hijfchops-my-

ter. 97. 174.

Haar lengte en dikte befebreven. 97.

Waar ze gevonden word. ib.

Hier van een tweede foort , Bran-

dige Panskroonen genaamt. ib.

Mitra Papalis. N. de Panskroon.96.174.

Haar 'Dier hoewel vergiftig , word

echter gegeeten. 96.

Hier van verfcheide foorten aange-

we/en. ib. 97.

Mitulus anatarius , een foort van de

Moffelen befebreven. 151.191.

Haar verfcheide benaming. ib.

Hoe en waar zegevonden word- 151.

Dient
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Dient tot fpyze voor Eenden en wil-

de Varkens. ib. 191.

Mitulus faxatilis, een ander foort van

de Moffelen befebreven. ib.

.— Waar ze gevonden voord. 1
J 1

.

'Dient ook tot fpyze voor Eenden en

Varkens. ib.

de Modderman, een foort van Kreeften

befebreven. 6.

-— Waar dezelve gevonden vjord. ib.

Zyn verfebeide benaming. ib.

Is jlecbt om te eeten. ib.

een Mol. Zie Talpa.

CMoorfehe Tulbanden , boe en wanneerge-

vonden.

De vingers daar aan gebrooken

,

hoe weder aangroeijen. ib. 3 j.

't Gebruik van zommige afgejletene

vingers. 35.

Mor. Zie Myrrha mineralis.

Mofappel , een Negorytje , waar gele-

gen. 326.

Moffelen. Zie Mufculi.

Murex minor befebreven. 86". 171.
-— Hier van vierfoorten aangewefen.ib.

Murex ramofus. N. Getakte Kasket-

ten. 8j.

Haar Schild, Unguis odoratus

,

en Blatca Byzantia^ra««w;.ib.i7i.

Een tweede foort hier van aangewe-

fen , en waar diegevonden word. 8y.

Murex faxatilis befebreven. 85.86.172.

Haar Unguis befebreven. 8(5.

•— Waar ze gevonden word. ib.

Ge/ykt naar een Buccinum. 172.

Murices : Bia Unam befebreven. 85.

In verfebeide foorten verdeelt. ib. 86.

Mufculi. N. Moffelen. iji. 101.

In verfebeide foorten verdeelt. 1 j 1

.

IJ2.IOI.

Mufculus arenarius , een foort van de

<JMoffeleii befebreven. iji.ior.

Onder de Solenes bivalvii gere-

kent. 150.

Hoe en waar zegevonden word. 1 j 1

.

Gelykt naar den Pholates. ib.

Haar vleefcb is goedom te eeten.ib.

Mufculus vulgaris major , ook eenfoort

van' de Moffelen. iji.ipi.

.— Hier van een verfeheiden foort aan-

gewefen. 151.

Mufica rufticorum. TV. Hoerenmitzyk

,

een foort van de Voluta: befebreven.

106. 178.

Waar ze gevonden word. 106.

Muttiara manufia onder de Mcfticae

gerekent. Zie Encardia humana.
Mutu Labatta befebreven. 245-,

Waar het gevonden word. ib. 247.

Des zelfs oorfprong onbekent. 245.
"Bericht van

J.
Wykerfloot. ib.

fan Radja Salomon. ib. 246.

Der Inlanders. 246.

Deze gevoelens overeengebragt. ib.

Troef hier van genomen. ib.

In drie foorten verdeelt. ib.

D' eerftefoort , Vi-Boagenaamt.\b.

Reden van baar benaming. ib.

Waar toe ze gebruikt word. ib.

De tweedefoortfTzcilzgenaamtA.
Is van minder waarde als d'eerjle.ib.

De derde is een baftaart foort. ib.

—— Waar uit ze gemaakt word. ib.

Waar toe gebruikt. ib.

Heden van haar benaming. 247.

Haar waarde. ib.

Hoe ze vervuilt weder fchoon ge
\

maakt worden. ib.

Waarom d'Inlanders dezelve hoog

waarderen. ib.

Myites-: Meftica Affoufing. 151. 318.

Word in de Moffelen gevonden , en

daarom voor een Moffelfteen gebon-

den, ib.

Om zyn mooijigheit onder de Rari-

teiten gerekent. ib.

Plinius daar over aangcbaalt.^18.

Reden van zyn benaminge. ib.

Hier onder eenige Paerlen medege-

rekent. 310.

Myrrha mineralis : Mor. 251.

Hoe tot een geneesmiddel gebruikt

word. ib.

Reden van baar benaming. ib.

Waar het gevonden word. ib.

dfytertjes. Zie Mitella.

Z z

N.

Aaide. Zie Strombus.

Naamen van eenige Edelgefteenten.

282.283.

2 Nacht-

N
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Nacbt/chufpeu. Zie Chama litterata

oblonga.

Nageljchulpen. Zie Chama fquamma-

ta, en litterata oblonga.

Nancites : Meftika Nanka, eenfiort

van Steenen befchreven. 324.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Word zelden gevonden. ib.

Des zelfs gebruik aangewefen. ib.

Nautilus major, i'. craflus : Bia pa-

peda, een foortvand' Eenfcbaalige

of gedraaide Hoorntjes befchreven.

59-óx. 1Ó7.

Des zelfs Schaal befchreven. 59.

Des zelfs Dier of Vifch omflandig

befchreven. 60.

D' uitlegginge van d' afbeeldinge de-

zes Diers. óo. ói.

Des zelfs benaminge in ver/cheide

taaien. 61.167.

- Waar dezelve gevonden voord. 61.

Des zelfs Dier voord tot fpyze ge-

bruikt , dich is zwaar om te vertee-

ren, ib.

Hoe uit des zelfs fchaal drinkkroe-

zen en lepels gemaakt worden, ib.

Plinius en eenige andere Schryvers

over dezelve aangehaalt. 6z.

..— Een vreemt voorval van een dierge-

lyk vifchje , 't welk fteeutjes voort-

bragt. ib.

Aanmerkiuge des Schryvers daar op.

ib.— Waarom deze Vifcbjes by vochtig

wéér zweeten. ib.

Waarfchouwinge , dienende tot re-

den van zyn benaminge. ib.

Nautilus tenuis: Roema gorita, ook

een foort van d' Eenfchaalige of'ge-

draaide Hoorntjes. 63. 167.

t~~ Hier van twee foorten ,
groote en

kleine. ib.— De groote befchreven van zyn lang-

te , hoogte en dikte. .63.

Des zelfs Dier befchreven. ib.

Heeft baarden in 't water hangen
,

•waar mede by zich befliert en voort-

zeilt, ib. 66.

Als hy gevaar verneemt , trekt by

naar den grond. 63

.

Hy is los in zynfchaal , dewelke by

daarom zomtyds vcrliefl. ib. 64..

Hoe by op den grond en weder bo-

ven komt. 64.

De kleine van zyn langte en wydte

befchreven. ib. 167.

Des zelfs fchaal befchreven. 64.
Des zelfs vifch. ib.

Zyn eyers befchreven. ib.

Zyn verfcheide benaming. ib.

Word zelden gevonden. ib.

Van d' Indianen op hun Feefldagen

gebruikt. ib. 167.

Des zelfs waarde. 64.

Vreemt voorval'tujjchcn eenen Arent

en den Nautilus. ib.

By de Grieken en andere Schry-

vers ook onder twee geflachten be-

kent. 65.

Plinius daar over aangehaalt. ib.

Mutiani bejebryviuge daarvan- ib.

Door Jonfton befchreven. ib. 66.

Door Bellonius. 66.

Des Auteurs gevoelen. ib.

IVaarnemivge des Schryvers en ver-

dere bejebryviuge van zoodauigcii

Nautilus. ib.

Door den Schryver verworpen , dat

hy een Hezaautje zoude oprechten, ib.

7 Getuigenis van Bonannus , waar

hy gevonden word. ib. 67.

Hoe by zyn fchaal verkrygt , is 011-

bekent. 67.

Is terflont levenloos, als men hem

maar een weinig handelt. ib.

Neetekammetjes. M. BiaSiffia, eenfoort

van de Murices. 86:

Worden zeldengevonden, en onder de

voornaamfle Rariteiten gerekent. ib.

Nootedoppen , een foort van d' Eenfchaa-

lige ongedraaideHoorntjes befchreven.

184.

IVnar dezelve groeijen. ib.

Nubecula:. N. Wolkjes , een foort va»

de Volutx befchreven. 103.177.

Hier van 'twee foorten. ib.

IVeiker eene fchoonder als d' ande-

re , en zelden gevonden word. ib.

Nuflatellanagranulata. N. Ryshrrels,

een foort van de Porcellanae mi-

nores befchreven. 118. 182.

—— Hier van verfcheide foorten. ib.

-— Waar
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_ Waar dezelve' gevonden worden.

118.

O
O.

Chra. Zie Marga.

Oculus Cari feri : Meftica Cuts-

jing. 300.

—- Waar dfzelve gevonden word. ib.

- Bellonius en Plinius daar over

aangehaalt. ib.

, Een diergelyke in den oog-appel van

een Huiskat gevonden. ib.— Haar hoedanigheit. ib.

Van den Schryver , jElurites ge-

naamt. ib.

Oculus Polyphemi , een foort van d'

Echini befchreven. 31.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Is dienftig voor de maag , en dryft

het water af. ib.

Hoe tot fpyze bereidt word. 31.

Oefiers. Zie Oftreum.

Olyphants tanden. Zie Denticuli Ele-

phantis.

Ondervinding van den Schryver om de

natuurlyke van de valfche Steencn

te kennen. 290.

Eerfte opmerking omtrent den Dia-

mant, Robyn en Saphyr. ib. 291.

Tweede opmerking van d' Achaaten

en Kryftallen. 291.

Derde van de Meftica. ib.

Vierde van het Glas. ib.

Vyfde van den Cochlites of Co-
chlea faxea. ib.

Zefde van de Toetfteenen. ib.

Zevende van de Koraalfteencn. ib.

Achtfte van d' Enorchus. ib.

Onyx : Jok. 286.

Voor den Koning onder d' Edelge-

Jleenten gehouden. ib.

JVord meergeacht als deDiamant.ib.

—— By de Chinezen ook hoog gewaar-

deert. ib.

.— hier uit het Kcizerlyk fignet van

China gemaakt. ib.

»— D' onderdaane» op halsftrajfe verbo-

den hunne fignetten daar van te ma-

ken, ib.

.— Word zelden gevonden. ib.

Waar en hoe hy gevonden word'.ib.

- Een wonderlyk verhaal van eenen
,

die voorgaf den Onyx aan te wy-

zen , en niet vindende hem zyne voe-

ten afgehakt wierden , en eindelyk

den zeiven noch te voorfchyn bragt s

die doe tot hel Kcizerlyk fignet ge-

bruikt wierde. ib.

Hier van noch een/ge andere kluch-

tige vertellingen. ib. 287.

Onyx , Achates en Sardius hebbengroo-

te gemeenjchap met malkander , en

maken zomtyds een mengelmoes van

een vierden Jleeu. 289.

Onyx major, f. taurina. 87.

Verjcheide foorten hier van aange-

wefen. ib.

Waarom Blatta Byzanthgenaamt.

ib.

Waar toe dezelve gebruikt word.

ib.

Onyx fecunda. ib. 88.

Waar toe deze gebruikt word. .88.

Onyx minima & molchata. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Word voor de befte lot reukwerkge-

houden, ib.

Onyx quarta. ib.

Des zelfs langte, breedte en dikte

befchreven. ib.

Onyx quinta. ib.

Waar deze gevonden word. ib.

Onyx fexta. ib.

_„ Waar dezelve gevonden word. ib.

Onyx (èptima. ib.

Waar uit deze voortkomt. ib.

Onyx oftava. ib.

Waar uit dezelve voortkomt. ib.

Onyx nona. ib.

[Vaar deze gevonden word. ib.

Alle deze bovengenoemde zyn foor-

ten van den Unguis odoratus. 87.

88.

— T>e laatfte foort weiniggebruikt we-

gens zynjlechte reuk s doch van eeni-

ge aangenomen. 88.89.

Diofcorides hier over aangehaalt

,

doch tegenge/proken i echter van den

Schryver door reden verdedigt. ib.

't Gevoelen van Nicolaus Mirep-

ficus verdedigt. 89.

Z z 3
Ver-
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Verfcheïde benamingen van deze

Nagelen. ib.

Bochartus bier over aangehaalt. ib.

Waarom Byza.nt\\genaamt . 90.

By de Chinezen tot een genees-mïd-

del gebruik). ib.

Opercuia callomm. 121. 184.

Hier van verfcheïde foorten. 123.

T)e derde foort is bezwaarlyk te

vinden. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Opermont. Zie Auripigmentum Indi-

cum.

Opgerolde Bezaantjes. 1 1 1

.

Worden zelden gevonden. ib.

Ophitis Selonica. N. Ceilonfche Slan-

genfteen. 303.
Verdeelt in twee foorten , natuur.

lyke en gemaakte. ib.

De natuurlyke befchreven. ib. 304.
Waar hy gevonden word. 3°3-— Hoe tot een geneesmiddel gebruikt.

3°4-
De nagemaakte hoe bereidt word-

ib.

Waar toe gebruikt. ib.

Hier van verfcheïde foorten. ib.

Hoe men dezelve zuivert en bewaart.

ib.'

-— Ondervinding van den Heer Cleyer
van des zelfs Symphathetifche wer-

kinge. ib. 305-.

Een ander verhaal van de werkin-

ge der Slangefteenen , en hunne zui-

vering. 3° 5-

Ophitis vera: MefticaUlar, eenfoort

van Slangefteenen befchreven. 305.
Hier van verfcheide foorten. ib.

D' eerfte foort befchreven van zyn
\

gedaante, eïgenfehap en werkinge.
\

ib. 306.
In welke Slangen deze gevonden

word. 30 j.

De tweede foort. 306.
Welkers Slang by de Chinezen voor

een Godt gehouden , en met fpys be-

zorgt word. ib.

'De derde foort. ib.
:— In welke Slangen deze gevonden

word. ib.

Dezer Slangen gedaante en mis-
'

maaktheit. ib.

Hoe ze gevangen , en de fteen ge-

vonden word i beneffens eenige aan'

werkingen van den zeiven. ib. 307.
Hier van een ander foort , Ophi-
tis Dracontia genaamt. 307.
Waar dezelve gevonden word. ib.

De vierde foort. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

De vyfde foort. ib.

Waar deze gevonden word. ib.

Hoe die vervuilt weder gezuivert

voord. ib.

De zefde foort word in verfcheide

Slangen gevonden. ib. 308.

Proef van den Meftica Ular om-

trent barende Vrouwen. 308.

Een verhaal van eenengeeltn door-

fchynenden Slangenfteen. ib.

Ophthalmius , een zamenmengzcl van

drie Steenen
, befchreven. 289.

d' Opper-Admiraal , een foort van de Vo-
lutx befchreven. 108.

Een dierge/ykeu bezit de Heer van
der Burg in zyn uitmuntend Kabi-

net, ib.

Oprechte Varkenfteen. Zie Hyftricites.

d' Oranjen- Admiraal , ecu foort van de

Volutas befchreven. 108.

Ts de befte onder de Tooten. ib.

Orgeipypen. Zie Solcncs Bivalvii.

Orlampjes of Vifchwyven , een foort van

de Eenfchaalige ongedraaide Hoorn-

tjes , befchreven. 1 84.

Ofekoppen. Zie Caflidcs tuberofx.

Oftreum : Oefiers: Tiram. 154.192.

In verfcheide foorten verdeelt, ib.

Oftreum Cratium 1. palorum. N. Se-

ry-Oefters. 155.192.
Hoe en waar ze groeijen. 155-

Welke de befte zyn. ib.

Oftreum divilum. N. Meshamers. 158.

193-

Gelyken naar de letter T. ib.

Haar vleefch is goet om te eeten.

158.

Worden onder de Rariteiten gere-

kent. ib.

Waar ze gevonden worden. ib.

Oftreum cchinatum. 156. 193.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Wel-
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_— Welke de befte zyn. 156.

-— Waar ze gevonden worde». ib.— Zommige hebben een Krabbetje tot

haar Wachter. ib.— Waarom haar vleefch weiniggegee-

ten word. ib.

Oftreum echinatum maximum &
monftrofum is de Koning van alle

Tijoepi- ib.

» Maar een van den Schryvergezien.

ib.— In verfcheide foorten verdeelt, ib.

157-

~— Der zeiver geheele Schulp klonk als

fyn Porfellein. 157.

In 'tjaar 1682. aan dengroot Har-

tog van Tofkanen gezonden. ib.

Oftreum ele&rinum. Af. Bemftcen-Oe-

fters. 1 58. 193.

-— Hoe en waar ze gevonden worden.

158.

— Van de Mooren tot zieraadgebruikt.

ib.

Oftreum Pelagium. 159.
_— Waar ze groeijen. ib.

-— Zyn beter dan de groote Stok-Oe-

fters. ib.

Oftreum placentiforme f Ephippium.
N. Engelfcbe Zadels en Zadelfchul-

pen. 155. 192.

Haar verfcheide benaming. ib.

Waar ze gevonden worden. ib.

Hebben weinig vleefch , doch goet

van fmaak. 155.

Hier van een tweede foort befchre-

ven. ib. 192.

Waar deze gevonden word. ib.

Hen derde foort. 1 5 y.

Van wie , en waar toe dezegebruikt

word. ib. 1 56. 192.

Deze geeft geluit van haar. 156.

-— Alle deze foorten brengen paerlen

voort. ib.

-— Waar ze gevonden worden. ib.

-— Haar benaming op Haly. ib.

-— Waar toe haar ftukkengebruikt wor-

den, ib.

•— Bene opmerking van den Schryver

daar omtrent. ib.

Oftreum plicatum majus. ij6. 192.

Gelykt naar de Koraalfleenen. 156.

J 55-

192.

ib.

ib.

ib.

Waar ze gevonden word. ib.

Hier van een tweede foort. ib.

Waar deze gevonden word. ib.

Oftreum plicatum minus. 156.193.

Word zelden gevonden , en daarom

voor een Rariteit gehouden. ib.

Oftreum radicum f. lignorum. N. Stok-

Oefters. 154.192.
Waar de befte gevonden worden.

155. 192.

Waar ze groeijen.

Oftreum iaxatile.

Hier van 2foorten.

Hoe en waar ze groeijen.

Worden tot fpys gebruikt.

Oftreum tortuofum. 158.193.
Waar deze gevonden word. ib.

Oude wyven. Zie Grauwe Monniken.

Ovum , een foort van de Porcellana ma-
jor. 115. i8r.

Word tot fpyze by de Alphorezen

en wilde Hergwoonders van Keram

gebruikt. 1 1 f.

—— Haar Hoorn ingroote achtingegehou-

den , en tot zieraat der Jcbildenge-

bruikt, ib. 181.

Hier van een tweede foort , voor 't

Wyfje gehouden. . 116.

Een derde foort bej'chreven. ib.

Hoe deze Hoorntjes gevangen wor-

den, ib.— Haar Dier deugt niet totfpyze. ib.

T) Addetjes , een foort van de Pimpel-

*- tjes , bef'breven. 8 2

.

IVaar ze gevonden worden. ib.

P'aer-eitjes , een foort van de Porcelh-

nx minores befchreven. 118.

Paerlen in Schulpen en Moffelen gevon-

den. 3 1
9.

Onder de Meftica gerekmt. ib.

Pagurus Reidjungan , een foort van

Krabben befchreven. 11.

Reden van zyn benaming. ib.

Hun verfcheide benaming. ib.

Pannat. Zie Marga.

Pannekoeken. Zie Echinus planus.

Parrangir.es : MefticaGondoe. 325.

— - jfaar dezelve gevonden word. ib.

Waar
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Waar toe hy gebruikt word. ib.

Pauskroon : Mitra Papalis , een fiort

van de Buccina befchreven. 96.

-— Heeft een fchadelyk Bier tot zyn

Inwoonder. ib.

't Zelve Dierfchoon vergiftig, word

echter gegeeten. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Peétines & Peótunculi , een foort van

de Schulpen befchreven. 141. 188.

In verfeheide foorten verdeelt, ib.

'D' eerfte foort , Pekten primus i.

vulgaris. N. gemeene St. Jacobs

Schulpen ofBontemantel. ib.

Reden van haar verfeheide benamin-

ge. 141.

De zeldzaam/Ie hier van aangewe.

fen. ib.

-De tweede foort, Peftcn fecun-

dus. ib. 188.

Waarom ook Bontemantels genaamt.

ib.

Waar deze gevonden word. 141.

'De derde foort , Pecten tenuis.

ib. 188.

In 4 foorten verdeelt. 141. 141.

188.

. Waar van de vierde zelden gevon-

den word. 141»

Een anderfoort , Peétunculus vul-

garis genaamt. 141.188.

Maar verfeheide benaming. ib.

Hoe tot de koft gebruikt , en waar

toe dienflig. ib.

Waar dezelve gevonden word. 141.

Een ander foort, Peften virgine-

us befchreven. 141. 189.— Reden van haar benaming. 141.

143189.
Waar ze gevonden word. 143.

Word veel tot de koft gezocht , doch

is zwaar om te verteeren. ib.— Een anderfoort , Peiten granofus

befchreven. 143. 189.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Een ander foort , Peften iaxatilis

genaamt. ib.

Hier van een tweede foort. 143.

Waar ze gevonden worden. ib.— Een ander foort , Pe&en bullatus

genaamt. 143. 189. I

Waarom in 't <Sttaleitfch , Bia fi-

loos genaamt. ib.

Hoe deze uit het water fpringt.

Jonfton hier over wederfproken.

ib.

Pediculus. N. de Luis , eenfoort van de

Porcellanx minores. 118.181.

—- Hier van een tweede foort. 119.

181.

Pediculus marinus : Fotok : Zeeluis.

29.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Pedra de Porco. Zie Hyftricites.

Pedra Fria. Zie Amianthus Ambo-
nicus.

Pecrdevoetjes. Zie Chama ftriata.

Pelagia. Zie Chama Pelagia.

Penimbaan, wat perfoon hy zy. zo$.

117.

Waar woonachtig. ib.

Vereert yzere ringen aan de Java-

nen , welkers bygeloof daar omtrent

aangewefen word. %o6.

Is door de Hollanders met de zyne

uitgeroeit. ib.

Permatta , een Edelgejleente befchre-

ven. 183.

Reden van deze benaming. ib.

PerfpeSiefjes. Zie Chama optica.

Petafunculus. N. een Hammetje, een

foort van de Tellinx befchreven.

148. 190.

Hier van verfeheide foorten. ib.'

Petafunculus ftriatus , ook een foort

van de Tellinx. ib.

Phallus marinus : Buto Kling, een

foort van de Zoophita befchreven.

44-

Hier van 1foorten aangewefen. 4j.

D' eerfte verbeeldt een Mannelyk lid.

ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

De tweedefoort , Phallus marinus

verrucofus. N. Kjjferskullen ge-

naamt. ib.

Waar deze gevonden word. ib.

Van wie , waar toe en hoe dezelve

gebruikt word. ib.

Pholas. N. Steenfcheede , een foort van

de Moffelen befchreven. IJl - 191.

Hoe
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-— Hoe en waar ze gevonden word.

iji. ijx. 191.

Haar vleefch befchreven. 152.

't Gevoelen van zommige , hoe ze

groeijen. ib-

Des Schryvers opmerking daar over.

ib.

Pholas lignorum , mede een foort van

de Moffelen. 152. 191.

Hoe en waar ze groeijen. 152.

Matthiolus en Aldrovandus daar-

over aangebaalt. ib.

.,— Deze zyn goed om te eeten , en

lekker van finaak. ib.

Piekenier. Zie Strombus lanceatus.

Pila Poixorum. N. Varkens Bollen. 296.

Waar dezelvegevonden worden, ib.

197-

Pilo daar over aangebaalt. 296.

Waarom "Brafilifcbe Tophus ge-

naamt. ib.

/l
raar toe d' Amboinezen en Chine-

zen dezelve gebruiken. ib. 297.

Een anderfoort ,
op Honimoa in een

I(oebeef gevonden. 297.

-— Des Schryversgevoelen daarvan, ib.

Pimpeltjes. Zie Caffides verrucofse.

Pinangites , een foort van Steenen be-

fchreven. 322.

In twee foorten verdeelt. ib.

D' eerjfe foort , de gemeene Mefti-

ca Pinang genaamt. ib.

Waai dezelve gevonden word. ib.

Hoe hy gebruikt word. ib.

De tweede foort befchreven. ib.

IVord zelden gevonden. ib.

Tot Toetjleencn gebruikt. ib.

Een ander foort Meftica Bras ge-

naamt. ib.

IVaar dezelve gevonden word. ib.

Noch een anderfoort , Scorodites

genaamt. ib.

Waar deze gevonden word. ib.

Pingan Batu. Zie Giftfchotels.

Pinna. N. Holfterfchulpen. 153.

Haar verfcheide benaming, ib. 154.

In verfcheide foorten verdeelt, ib.

Pinna alba. 154. 192.

Voor bet Wyfke gehouden. 1 54.

Hier van verfcheide foorten. ib.— Waar deze gevonden word. ib. 192.

£wa .....
' A

Word zelden gevonden. ib.

De Pinna? worden Hamdoubletten

en Steekdoubletten genaamt. 1 54.

Pinna lata befchreven. 15:4.192.

Ook voor 't Wyfke van de Vinnnge-

houden. ib.

Gelykt naar een Weflphaalfch Ham-
metje, ib.

Waar ze gevonden word. 1 54.

Pinna oblonga. 1J3. 192.
Haar langte en breedte. ib.

Haar Dier befchreven.

De jonge Pinna befchreven. ib.

Alle Pinna: hebben een Pinnewach-

ter, Pinnophylax en Pinnoteres

genaamt. ib. 192.
De Wachter befchreven. 153.
Wat deze Wachter aan de Pinna

doet. ib.

Verlaat de Pinna , als ze doot is. ib.

Waar de Pinna: groeijen en haar op-

houden, ib.

__ Worden tot fpyze gebruikt. • ib.

IVaar de beftegevonden worden, ib.

IJ4-—- In dezelve ookpaerlengevonden 1 54.

Pinnoteres of Pinnewachter. 25. 153.

192.

Waar hy zyn verblyfplaats beeft. ib.

Leeft in gemeenzaambeit met zyn

vifch of oefter. . 25. 153.

Neemt het ampt van Deurwachter

waar. ib.

Plinius daar over aangebaalt. 26.

Twee andere foorten van den Schry-

ver in de Letterfchulpengevonden, ib.

Pifangites: Meftica Pifang, een foort

van Steenen befchreven.
3 2 6.

Hoe , en waar dezelve gevonden

word. ib.

Plinius beweert de onderlinge liefde der

Waterdieren. 16.

—— Ook beweert hy 't voortteelen der

Steenen. 314.
Poa Sarapo , een foort van Schotels be-

fchreven. 241.

Een verhaal, hoe dezelve eerft be-

kent geworden zyn. 239. 240.
—- Haar waarde in Sina. 24L

Hoe dezelve in Japan nagebootft

worden, ibu

a a Po-
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Podagra. Zie Cornuta nodofa.

Podegra-kreeft , een foort van d' Alatx

befchreven. \\%.

Reden van zyn benaming. ib.

Ponambar. Zie Ambra Chryfea.

Porcellans minores : Bia Tsjonka.

117. 181.

- Reden van haar verfcheide bena-

ming, ib-

In veele foorten verdeelt. 117. 118.

1 19. 181. 182.

Zyn bekent in de I(abinetten van

den Heer Secret. Blauw , en van

den Heer Feitemaas.

Porcellana guttata. N. A'lipkouJJ'en.

113. 180.

Hier van een tiveede foort, voor

't Wyfje gehouden. 113.

Waar ze gevonden voorden. ib.

Hoe ze van haar Dier berooft wor-

den, ib.

Hoe men ze zuivert. 114.

Eene opmerkinge daar van aange-

wefen. ib.

Welke tot de koft beqitaam zyn. ib.

Tegengift tegens diefchadelyk zyn\b.

.— Een voorval daar van aangewc)'en. ib.

Porcellana lentiginofa. N. Rjikkerlak-

jes. 11 j. 181.

.._ Hier van een tweede foort, voor't

Wyfje gehouden
,

befchreven. lij.

Porcellana litterata f. Arabica. N.

Letterhoorntjes of Arabifche Hoorn-

tjes. 11 j. 181.

Worden voor Muzykhoorntjesgehou-

den. 181.

- Hier van een tweede foort befchre-

ven. ib.— Rochefort hier by aangehaalt. ib.

Eene aanmerkinge aangaande het

Mannetje en Wyfje dezer Hoorn-

fes, ib.

Porcellana major: Bia belalo. 113.

_— Hier van veele foorten. 113—116.

Haar verfcheide benaming. ib.

WaaromPorcellanxgenaamt. 113.

-— Waarom Klipkoujjen en Eikhorens

genaamt. ib.

Porcellana montofa- 114. 180.

Word de Kaap genaamt, ib.

4ii~ Word zelden gevonden* 114.

Porcellana falita. N. Zoutkorreltjes.

1 15. 181.

Hier van het Wyfje befchreven. 1 1 y.

Zyn gemeen op alle ftrandeu, en

daarom weinig geacht. ib.

Porfellein , waar van het den naam heeft.

116. 234.

Of het overeenkomt met der Ouclcn

Vafa Myrrhina. 116.—
J.

Scaliger daar over aangehaalt.

ib. 236.
—- Ook Bellonius en andere Schryvers.

1*6,

Haar verfcheide benamingen. 23 j.

Sj de Myrrhina van Plinius ver-

geleken- ib.

Hoe in plaats van des zelfs eerfle

makers wederom andere zyn te voor-

fchyn gekomen. ib.

Onderfcheit tuffchen het Chinefcha

en Japanfche. ib.

Welk het befte is. ib.

Thomas Brown en Linlchotcn

hier over aangehaalt. ib.

Een nader befchryvinge van het Por-

fellein. 236.

Hoe het bereidt engemaakt word. ib.

Redenen van haar fchaarsheit. ib.

Pofhorentje. Zie Cornu Ammonis.

Prinfe vlaggetjes , eenfoort van de Blaas-

jes , behoorende onder de Cochlca:

globofa?. 91.

Priltis , eengetande Walvifch befchreven.

276.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Proef der Edelgefieenten. 290.291.

Pleudopurpura. N. Baftaard-Purper-

flek , een foort van de Buccina be-

fchreven. 9j. 173. 174.

Reden van haar benaming. 95.

Is goet tot fpyze. ib.

Haar Onyx waaromUnzm Caftu-

ri , dat is Onyx molchsLtagenaamt.

ib. 174.

Waar ze gevonden word. 95.96.

Hoe men ze handelen moet om tot

Rariteiten te bewaaren. 96.

Pugiles. N. Schermers , een foort van

d' Alata: befchreven. Hl. 180.

Waarom Wyzers genaamt. ib.

Hier van 2foorten befchreven. ib.

Htm
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* Hün fierkte befchreven. iii.

Waar ze gevonden worden. ib.

Worden van d'Inlalidersgegeeten.ib.

Puiflen. Zie Balani.

Pulmo marinus : Papeda Laut, eenfoor-

te van de Zoophita befchreven- 48.

DeAmboneefchePulmo befchreven-ib.

Word door de zon verteert. ib.

Waar en wanneer dezelve gevon-

den word. ib«

Haar verfcheide benaming. ib.

Gij/ïnge , van waar ze haar oor-

fprong heeft. 'b.

Waar toe ze gebruikt word. ib.

Pygmaei of Bergmannetjes befchreven.

Waar dezelve woonen. ib.

Hun tempel en woonplaats befchre-

ven. ib-

Vyljlaart , een foort van de Krabben be-

fchreven. ïï- M"

Ook Zeefpin genaamt. z 1

.

. Reden van haar verfcheide bena-

ming. 11

Waar dezelvegevonden worden, ib.

Hoe tot fpyze bereidt worden, ib.

Zyn verdeelt in Plannetje en Wyf-

je. ib-

Haar fchaalen tot medicyngebruikt.

ib.

Een door den Heer Clufius ver-

beeldt, ib.

Pyrites. Zie Maas Urong.

QUadrans. N. het Quadrantje , een

foort van de Chama afpera of

fweefchaalige Hoorntjes befchreven.

131. 186.

Word zelden gevonden. 132.

Waar het gevonden word. ib.

Quakkers.ZieCh.lLm3. lutaria f.coaxans.

Quallebootjes. Zie Carina Holothurio-

rum.

Quikftaert , een vogel befchreven. 309.

Hoe dezelve gevangen is. ib.

In zyn neft een Meftica ,
Lapillus

Wotadi\\agenaamt,gevonden.\b.iio.

_— Een ander verhaal van zoo eenen

Quikflaert. 3
TO -

Qttikftaertfteen. Zie Lapillus Motacilla.

A a

. R.

RAdula. N. een Rajpe, eenfoort van

rfePectines befchreven. 141.188.

Hier van een ander foort aangewe-

fen. ib.

Ranula:. N. Kikvoifchen , eenfoort van

de Pimpeltjes befchreven. 81. 171.

Waar dezelvegevonden worden, 82.

Rapa. N. een Knol , eenfoort van de Co-
chlea: globola? befchreven. 01. 172.

Word zelden gevonden. ib,

Realgar.ZieAuripigmentumlndicum.

Rechte Paarlemoerfchulpen , een foort

e

van de Oefters befchreven. 157.193.

Haar verfcheide benaming. ib.

Hier van een x'
1

'
foort befchreven. ib.— Waartoe van d' Inlandersgebruikt.

ib.

Hoe de paerlen daar ingroeijen. ib.

Zyn verboden te vangen. ib.

Waar dezelve gevonden worden, ib.

Waar ze groeijen. 158.

Rcmies , een foort van de Chama Ix-

vis befchreven. 140. 187.

Waar ze gevonden word. 140.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Worden tot de koft gebruikt. ib.

Hier van noch anderefoorten^Scherf-

jes genaamt , befchreven. ib.

Iets wonderlyks van deze aangewc-

fen. ib.

Remies Gargadja, mede een foort van

de Chama lxvis , befchreven. 140.

Ringhoomtjes. Zie Voluta mannorata.

Rivierdorentjes. Zie Valvata lpinofa.

Riviernaalden , eenfoorte van de S trom-

bi befchreven. 10 1. 176.

Haar verfcheide benaming. 10 1.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Waar ze gevonden worden. ib.

Worden tot fpyze gebruikt. ib.

Robyn. Zie Rubinus.

Rollen. Zie Cylindri.

Roode Lappen. Zie Foetus Cancro-

rum.

Roode Wormtjes door Sebalt de Weert

omtrent Rio de Platas in groote me-

nigte gezien. 2 8

.

Roftrum Anatis. N. Eendebekken , een

foort van de Solenes bivalvii be-

a 2 fchre-
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fchreven. 149. 190.

In twee foorten verdeelt, ib. 191.

1 Hoe de eerjle foort tot de koft be-

reidt -word. 149.150.

De tweede foort befihreven. 150.

Waar ze gevonden worden. ib.

Noch eenderdefoort be/cbreven. ib.

Rubinus , een Robyn , een foorte der

Edelgefieenten befcbreven. 283.

Hun verfcheide benaming. ib.

Waarom Permatta genaamt. ib.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Alle Robynfoorten in 't Sineefch,

Sia Liudh , dat is Granaatkorrels

genaamt. ib.

Hoe ze gevonden , en van wie ge-

bruikt worden. ib.

Ruige ofgegranuleerde lyuipersboor. Zie

Terebellum granulatum.

Ruige Trommeljehroeven. Zie Strombus

angulofus.

Rykdom van eenen Radja befcbreven.

241.

Ryskorrels. Zie Nuflatellana granulata.

s.

C Agitta marina : SafappoLaut. N.

Zeepylen of Zeejpatten befcbre-

ven. 43

.

In twee foorten verdeelt. ib.

D' eerjle foort befcbreven. ib.

/Vaar dezelvegevonden word. ib . 44.

Hoe en waar ze groei)en. 43

.

Hoe ze gevangen en gezuivert wor-

den, ib.

De tweede foort befcbreven. ib.

Deze veroorzaakt groote fyn, als

men hem aanraakt. ib.

Waar deze gevonden word- 44.

Haar verfcheide benaming. ib.

Waar in deze van d' eerjle verfcbilt.

ib.

Hoe deze tot een geneesmiddel ver-

ftrekt. ib.

't Onaat door dezen iemant aange-

daan boe genezen word. ib.

Salamandritcs , een foort van Steenen,

Gecko-Jieen genaamt, befcbreven.

308.
1 Hun verfcheide benaming. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Hoe gezuivert word. ib.

Sal Ambonicus : Garam Ambon. 337.
Van d' Amboinezen meer geacht als

oprecht Zout. ib.

Hoe, en waar van het gemaakt
word. ib.

Hoe 't zelve tot fpys engeneesmid-

delen gebruikt word. ib.

Waar het hout , waar uit dit Zout
voortkomt

, gevonden word. ib.

338.
Wat bout hier toe bequaamis. 338.

Samaar , eenfoort van d' Aiats befcbre-

ven. 112.

Sangites. Meftica Sanga , een foort

van Steenen befcbreven.

II' orden tot Toetfteenengebruikt . ib.

Hoe en waar dezelvegevonden wor-

den, ib.

Sanguis Belillc : Dara Belilli , een

foort van de Tcthya befcbreven. 46.

Waar bet wajl en gevonden word.

ib. 47.

Daar over de Hecren
J. Wyker-

floot en Radja Salomon aange-

haalt. ib.

Hoe bet tot J'pyze bereidt word. ib.

Hier van ijoorten befcbreven- 47.

7 Gevoelen des. Schryvers daar over.

ib.

Reden van haar benaming. ib.

Hoe totgeneesmiddelengebruikt , en

waar toe dienflig. ib.

Haar waarde befchrevcni ib.

Saphyr , een foorte van Edelgejleenteii

befcbreven. 283.

—. Zyn verfcheide benaming. ib.

Sardius , mede een foort van Edelge-

Jleenten. ib. 284.

Waar dezelve gevonden word. 283.

Waarom roode en geele Achaat ge-

naamt. 284.

Hier van verjcheide foorten. ib.

Sardius , Achates en OnyX bebbengroo-

te gemecnfchap met malkander , en

maken zomtyds een mengzel van een

vierden fteen. 289.

Satfchico of Satfcheo , een foort van

Alabajl bejchreven. 286. 330.

In drie foorten verdeelt. 330.

—- H'
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D' eerfte foort is verfcheiden van

kolenr. ib.

Waar toe dezelve gebruikt word.

ib.

—— De tweede foort, t' onrecht voor

den fteen Jafpis gehouden. ib.

Waar toe deze gebruikt word. ib.

De derdefoort
,
Lychnites Sinen-

fis genaamt. ib. 331.

Waar die gevonden word. 331.

Haar uit veele zeldzamefiguurenge-

maakt, ib.

Hoe d' oprechteSatfchicozynmoet.

ib.

Op wat plaatfen dezelve gevonden

word. ib.

Satyne Kolletjes. Zie Cylinder niger.

Schaa/vijfcben , in drie foorten verdeelt.

57- j8.

Hoe dezelve groei]en. 58.

Scheppertje. Zie Hauftellum.

Scherfjes. Zie Teftae , en Remies.

Schermers. Zie Pugiles.

Schildpadhoorn , een foort van de Por-

céllana major befihreven. 116.

-— Hier van een uitmuntende bewaart

in 't I\abinct van den Heer Secret.

"Blauw. ib.

Schooltrompetteu. Zie Solen arenarius.

Scbulppeerlen. Zie Kat-oogeu.

Scolopendrites , een foort van Steenen

bcfchreven. 308.

Hun verfcheide benaming. ib.

Der Chinezen bygeloof van den zei-

ven, ib.

Scorodites, Zie Pinangites.

Scorpioen. Z/VComuta nodola.

Scorpioentje , een foort van de Murices

befihreven. 86. 172.

Sepites: Meftica Sontong, een foort

van Steenen befihreven. 311»

Reden van zyu benaming. ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Waar toe hy gebruikt word. ib.

Serpentuli, een foort van de Cochlex

globoia: befihreven. pi. 173.

Hier van 2 foorten. pi".

—— Waar dezelve gevonden worden, ib.

Sery-Oefters. Zie Oftreum Cratium.

Siamfihe Zeeappels , een foort van d' E-

chinometra, befihreven. 34.

A a

In 2 foorten verdeelt. ib.

D' eerfte foort befihreven. ib.

Waar toe dezelve gebruikt worden.

ib.

De tweede foort befihreven. ib.

Ondervinding van den Schryver aan-

gaande deze Zeeappels aangewefen.

ib.

Siliccs Cryftallizantes : Batu Dam-
mar. 234.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Waar ze gevonden worden. ib.

Waar naar ze gelyken. ib.

SilTo of Landflekken , een foort van de

Cochlex globofaj befihreven. 91.

_„ Worden op Makkajfar driederleige-

vonden, ib.

Slangekoppen
, groote , een foort van de

Porcellana major befihreven. 114.

181.

De kleine , ook eenfoort van de Por-

cellana major , befihreven. ib.

Waar ze gevonden worden. 114.

Noch een foort , blauwe Slangekop-

pen genaamt. ib. 181.

Slangen , waar uit de fteen Ophitis voort-

komt , befihreven. 305-308.

Slangefteenen. Zie Ophitis Sclonica ,

& vera.

Slechte Gauris. Zie Thoracium quar-

tum.

Slykrolle. Zie Cylindri.

Slykflekken , een foort van de Cochlea;

globola; befihreven. p2.

Smaragd, een foort van Edelgefteenten

befihreven. 283.

Des zelfs verfcheide benaming, ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Hier van ftukken , hebbende degroot-

te van een hand, gevonden. ib.

Worden weinig in Sina gevonden

,

en daarom by hen dierbaar. ib.

Solen: Cappang, eenJoon van d' Een-

fihalige Schulpen
, befihreven. 123.

185.

Hier van 5 foorten aangewefen.

123--126. 185.

Solen anguinus. 125. 185.

Groeit aan de klippen. ib.

Word zelden gevonden , en daarom

onder de Rariteiten bewaart. ib.

a 3 Hier
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_ Hier van een tweedefoort. 125.

Solen arenarius. N. Zandpyp. 124. 185.

Haar verfcbeide benaming. ib.

Gelyken naar Koedarmen. ib.

Haar langte en dikte. ib.

IVorden tot fpyze gebruikt. 1 24.

Ook tot tegengift gebruikt. ib.— Ook tot Blaashorens , en daarom

Schooltrompctten genaamt. 125.

IVaar ze gevonden worden. 124.

115. 185.

Waarom ze niet recht zyn. 114.

185.

Bygeloof der Inlanders van deze

Hoornen. 1 24.

Zyn by d' Amboinezen in geen ach-

ting, ib.

— - Nadere befchryving van deze Hoor-

nen. 114. 12.5.

Solen lignorum. N. "Boorworm. 115. iS^.

Haar verfcbeide benaming. ib.

IVaar naar ze gelyken. ib.

JVaar ze groeijen. ib.

Zyn fchadclyk aan de fchepen. ib.

De grootfle hier van mede totgenees-

middelen gebruikt. 1 z 5

.

De vierde Joort , Zie Denticuli Ele-

phantis. 114.

De vyfde joort van de Solenes befchre-

ven. 125. 126. 185.

IVaar deze gevonden word. ib.

Soknes bivalvii. 149. 190.

Haar benaming in verfcbeide talen.

ib.

-— Hier van verfcbeidefoorten befchre-

ven. ib.

Hoe , en waar ze gevonden worden.

149.

IVorden gegeeten. ib.

Hoe men de Solenes vangen moet.

150.

Sonncftraalen. Zie Tellina virgata.

Sperma Ceti. Zie Ambra alba.

Spinnekoppen. Zie Tribulus.

Spiritus Salis doet verfcbeide werkingen

op gom, zilver, Sec. 204.205.

Spookjes. Zie Voluta fpeftrorum.

Spooren. Zie Calcar.

Sproetjes. Zie Lentiginofa.

Squilla arenaria: Knyperkreeft : Loc-
ky. 4.

In 2 foorten verdeelt. ib.

Squilla arenaria marina befchreven. 5.

Reden van zyn benaming. ib.

Zyn vcrblyfplaats. 5 6\

Hoe by gevangen word. ib.

Hier van een ander foort befchre-

ven. ib.

Squilla arenaria terrefhis befchreven.^.

Reden van zyn verfcbeide benaming.

y-

Zyn vcrblyfplaats aangewefen. ib.

—— Hoe by gevangen word. ib.

Van d' Inlanders tot j'pysgebruikt.

ib.

Squilla lutaria: De ^Modderman : U-
dang Petsje , een foort van Kreef-

ten befchreven. 6.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Zyn verfcheide benaming. ib.

Is jlecht om te eetcn. ib.

Steatites , een foort van Steenen befchre-

ven. 294J

Waar dezelve gevonden word. ib.

Om den zeiven te behomen, dooden d'

Indiaanfche Koningen een menfeh.

ib.

Waar toe by gebruikt word. ib.

Steekdoubletten. Zie Pinna.

Steekelige l\afketten. Zie Caffides tu-

berofe.

Steekelkrabbe. Zie Pagurus.

Steene Kogels befchreven. 253- 2 54.

Waar dezelve gevonden worden, ib.

IVaar toe ze gebruikt worden. 254.

't Kluchtig gevoelen der Inlanders

van dezelve. ib.

Steene vingers befchreven. 253.254.

Waar dezelvegevonden worden, ib.

Waar toe van d' Inlanders bewaart.

ib.

Hier van een anderfoort befchreven.

Steene Vylen, op Java befchreven. 253-

Van wie , en hoe ze gemaakt wor-

den, ib.

Steenen tot verwen hequaam. 223.

In blaazen , nieren engal der men-

feben gevonden , niet onder de Me-
ftica: gerekent. 293.

Vit eenige venynige Dieren. 308.

Uit verfcheide vogels. 311.

Heb-
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Hebbende de gedaante van verfchei-

de Schulpen. 3 r4 . 3 1 J

.

. Die by geval in eenige hoornen of

vruchten komen. 316. 317.

Die l>y geval een ongewoonegedaan-

te hebben. 317. 328.329-

Steenfcheede. Zie Pholas.

Steentjes tot de Cochleae globofa: be-

boerende. 9 3

.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Stella manna : Bintang Laut befebre-

ven. 39.

. In vyf'foorten verdeelt. ib.40.

. D eerfte foort befchreven. 39.— Haar benaming in verfcheide taaien.

ib.

. De tweede foort , Stella marina

minor genaamt , befchreven. ib.

Waar dezelve gevonden ivord. ib.

De derdefoort , Stella marina quin-

decim radiorum genaamt. ib.

IVaar dezelve gevonden voord. ib.

De vierde foort , Stella marina

cjuarta genaamt , befchreven. ib. 40.— Is de grootfte van alle. 39.

Haar benaming in verfcheide taa-

ien. 40

.

, Waar ze gevonden word. ib.

. De vyfde foort , Stella marina

quinta & Scolopendroides ge-

naamt
,

befchreven. ib.

Reden van haar benaming. ib.

Waar deze gevonden word. ib.

, Alle deze foorten in 't gemeen 011-

bequaam tot de koft gehouden , maar

dienen tot aas voor de vijfeben. ib.

„ Aanmerking, hoe deze Zeefterren

haar in florm en onweer bewaaren.

ib.

D' eerfte en vierde foort hoe by die

van Hoeamohel tot de koft bereidt.

ib.

Sterretjes , een foort van de Porcellanx

minores befchreven. 117. 182.

Stok-Oefters. Zie Oftreum radicum.

Stompje , een foort van d' Alatae befchre-

ven. 112.

-— Hier van een tweede foort , de ge-

plekte Kj-ab genaamt. ib.

Noch een anderfoort ,
degeele Krab

genaamt. ib-

Strombus. N. Naaide: Sypot.yy.17j.

In veele foorten verdeelt. ib.

Primus f. fübula. N. een Elze of

Marlpriem. 100. 175^.

Heeft een venynig beentje > waar
mede geftoken ,

doodtlyk wordgehou-

den. 100.

Secundus. ib. 17J.
Tertius. ib.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Quartus. ib.

Word zelden gevonden. ib.

Quintus. 100.176.

Ook zelden te vinden. ib.

Dentatus. ib.

Hier van een ander foort , van d'

Eilanden Lujfapinjos gebragt , de y.

voore 'Sllarlpriem genaamt. ib.

Septimus. ib.— Octavus, f. lanceatus. N. Pie-

kenier. ib.

Nonus, f. granulatus. N. Ge-

granuleerde Naaide. ib.

—— Chalybeus. N. Zeilnaalden. ib.

Caudatus albus. N. Witte Tuit-

jes, ib.

Hier van verfcheide foorten. ib.

—- Caudatus granulatus. ib.

Waarom Tuitjes genaamt. ib.

Tympanorum 1. Tympanoto-
nos. N. Tronimelfchroeven. ib.

Waar dezelvegevonden worden, ib.

Tuberofus. N. Geknobbelde Tuit-

jes, ib.

Angulofus. N. Ruige Tronimel-

fchroeven. 101. 176.

— Fluviatilis. N. Riviernaalden, ib.

— Haar verfcheide benaming.

— Waar deze gevonden worden.

— Worden tot fpyze gebruikt.

— Hier van een tweede foort.

Paluftris.

Waar dezelvegevonden word-

Haar verfcheide benaming.

Hoe tot fpyze bereidt,

Paluftris larvis. 10 1.

Waar deze gevonden word.

Zyn bequaam tot de koft.

Mangiorum. ib

Waar dezelve gevonden word

ib.

ib.

ib.

ior.

176.

ib.

101.

ib.

ib.

176.

IOI.

ib.

177.

ib.

Word
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— Word tot fpyze gebruikt. 101.

Onder de Rariteiten bewaart, ib.

Suafïa, een mengzel van verfcheide rne-

taaien. zox.

Met het Elcftrum antiquorum

vergeleken. ib.

Des zelfs waarde. ib.

Waar toe van d' Inlandersgebruikt.

ib.— Is twederlei j t. w. Nativum en

Artificiale. ib.

Het eerfte , Eledtrum nativum

genaamt
, befcbreven. ib.

Waar het gevonden word. ib.

Word in groote en kleine klonters

gevonden. ib.

Hier van een ongemeen groot fluk

tot een ftoel gebruikt. ib.

Der Inlanders vreemtgevoelen daar

van. ib.

Waar toe zy het eertydsgebruikten.

ib.

Is een goutryk koper. ib.

Het tweede, Ele<£trutn artificia-

le genaamt , befcbreven. ib.

Hoe het bereidt word. ib.

De proef, of het goet is. ib.

Des zei] sgebruik aangewezen. 203.
fygeloof der Inlanders daar van.

ib.

Des zelfs waarde en goet gebruik.

ib.— Welk Suaffa niet goet is. ib.

Noch een ander foort , van de Ma-
leijers , Maas Moudagenaamt , be-

fcbreven. ib.

Het zwarte SuafTa befcbreven. ib.

Waar toe het gebruikt word. ib.

By het Aurichalcum of Orichal-

cum antiquorum vergeleken, ib.

204.

De Perjïaanfche Kroningen hunne

drinkvaten uit rood Suzttigemaakt.

ib.

Hier by de text van Ezra, vin. 27.

aaugehaa/t en verklaart. 204.

Tly bet Chaimal , waar van by

Ezechiel , 1. 27. gewag gemaakt

word , vergeleken. ib.

Ook by het Chalcolibanon , waar
van in d' Opeubaaringe t>«»Joannes,

I. ij. en 11. 18. gewaagt word. ib,

Bochartus hier over aangehaalt.

ib,

Het JavaanfcbeSxxziïïihoegemaakt
word. ib,

Waar toe het gebruikt word. ib.

Des zelfs waarde. ib,

Succinum terroftre , eenfoort van Hers

befcbreven. 34°-
Waar het gevonden word. ib,

Haar benaming in verfcheide taaien.

ib.

Een ander foort, Dammar fclam

j

genaamt , befcbreven. ib.

Hoe het beproeft word. ib,

Noch een ander foort , die op 't Ei-

land Mauritius gevonden word, be--

fcbreven. ib.

Of dezelve uit hoornen of uit zes

voortkomt , is onzeker. ib.

Suligi , een foort van Steenen tot verwen

beauaam. ll 3-
Waar dezelve gevonden word. ib.

Hoe tot een geneesmiddel gebruikt.

ib.

k Afelbordjes. Zie Rechte Paerlemoer-

fch alpen.

Talpa. N. een Mol, een foort van de

Porcellana.majo" befcbreven. iij.

181.

Waar toe van d' Inlandersgebruikt

.

ny.
Tambokfcbe Donderjleenen befcbreven.

209.

Tana Bima, een foort van aluinachti-

ge aarde befcbreven. 219.

Haar verfcheide benamingen. ib,

Waar ze gevonden word. ib.

Hoe ze bewaart word. ib.

Waar toe ze gebruikt word. ib.

Tegenwerping van deti Steen Ombria
beantwoordt. 1 3 y.

Tejang wat betzy, des zelfs gebruik

aangewezen. 10.

Tellinx befcbreven. 145. 189.

In verfcheide foorten verdeelt, ib.

Tellina arenola. ib*— Hier van verfcheide foorten. ib.

Haar
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Haar Dier befchreven. 145.

Spuit water uit door zpypen. ib.

Waar ze gevonden word. ib.

Heeft paerlen by haar. ib. 146.

Waar toe deze Schuifjes gebruikt

worden. 146.

.— /#foww» Bia Bocaffan genaamt. ib.

Hoe men ze zuivert. ib.

Tellina cultrifbrmis. 147.190.

Waar ze gevonden word. 147.

. Wegens haar zeldzaamhc/t voor een

Rariteit gehouden. ib.

. Behoort mede onder de Solenes.

150.

Tellina gari. M. Bia Bocaffim. A.

Blaftor en Blaftol. 146. 189.

.... Is mede water [puttende. 146.

Waar ze gevonden word. ib.

1 Waar toe zegebruikt word. 146.190.

Tellina lsvis. 148.190.

-— Hier van verfcheide foorten. ib.

Tellina piéta. 147.

.— Waar ze groeit. ib.

Word tot Bocaflan gebruikt, ib.

Tellina faxatilis. 146. 189.

-— Word weinig gezocht. 146.

Tellina violacea. 147. 190.— Word zelden gevonden. 147.

Waar en wanneer zegevonden word.

ib.

Waarom Sonneftraal van Baguala

genaamt. ib.

Tellina virgata. N. Sonnefraaien en

Sonnejchulpjes. 147. 190.

Waar ze gevonden worden. 148.

Worden niet tot ie koft gezocht, ib.

Hier van 4 foorten befchreven- ib.-

Waar de vierde foortgevonden word.

ib. 190.

Tellinites , een foort van Steenen be-

fcbreven. 314.

Waar dezelve gevonden word. ib.

Waar toe gebruikt. 315.

Terebellum. N. een Kuipersboor-, een

foort van de Strombi of Naalden

befchreven. 101. 176.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Terebellum granulatum. N. Ruige

of gegranuleerde I{iüpersboor> , een

foort van de Voluts befchreven.

106. 178.

. B

Waar ze meefl gevonden worden.

106.

Terra Aurifabrorum. Zie Marga.
Nuflalavienfis. Zie Maroa.ö

Teftx. N. Scherfjes, een foort van de

Chama alpera befchreven. 131. 189.

Hier van 2 /oorten. 132.

Waar ze gevonden worden. ib.

— Zyn goet tot fpyze. ib.

Tefta peftinata. N. Wilde Scherf/es. ib.

Tethya, vlcefchachtige uitwaJJIngenbe-,

fchreven. 46.

Haar dezelve gevonden worden, ib.

Haar verfcheide benaminge. ib.

Thoracia. N. Horflftukjes , een foort

van de Porcellanae minores befchre-

ven. 117. 181.

In 't gemeen Caudi of Cauri ge-

naamt. ib.

In 4 foorten verdeelt. ib.

Thoracium oculatum. NJ/ltoogjes, ib.

Van deze zyn verfcheide foorten. ib.

Horden Brandvlckjes genaamt. ib.

182.

Thoracium ftellatum. AT
. Sterretjes.

1 1 7. 1

8

1:

Thoracium vulgare f. Cauricium. N.

Gemeene geele Cauris. ib.

Verfrekt by d' Inwoonders van Hen-

gale en Siam voorgangbaargeit . ib.

Hier van noch andere fooi-ten

,

Condaga: genaamt. 117.

Thoracium cjuartum. N. Slechte Cau-

ris. ib. 118. 182.

Waar deze gevonden word.\\%.\%z.

Hoe tot een geneesmiddel gebruikt.

118.

Tigrites : Tygerfteen: Meftica mats-

jang. 294.

Waar dezelve gevonden word. -ib.

,— Hoe , en waarom in den zeiven ver-

fcheide figuuren verbeeldt worden.

ib.29j.

Der Indianen bygeloof van den zei-

ven. 294.

Is vereert aan den groot Hartog

van Toskanen. ib.

Een anderfoort op Java in de herjje-

nen van eenT^cnoHeïgevonden, ib.

Deze in 't Maleitfch , Meftica ab-

badac genaamt. ib.

b b Is
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, Is by de Maleijersingroote waarde ,

om dat by daar van ingenomen de

koorts verdryft. ib.

Een ander Re.noüer-fteen op Bata-

via gevonden. ib.

Een derde foort uit deherjfenenvan

een Olyphant op Jambigevonden- ib.

Een 4* in de herffenen van een wild

Koebeefl op Manipa gevonden. 295.

Toede Baija , een foort van de Cha-

ma lxvis befchreven- 140.

Waar ze gevonden word. ib.

Hier van 2 kleiuderfoorten befchre-

ven. ib.

Toetfteenen. Zie Coticula.

Toet/leen van de Kuft. 252.335.
_— Waar dezelve gevonden word. 251.

Tfianicalla genaamt. ib.

Waar toe bygebruikt word. ib. 335.

Waar van by gemaakt word. 335.
Tollen. Zie Trochus.

Tooten , anders Volutae genaamt , be-

fchreven- 107. 108.

-— Hier van verfcheide foorten. ib.

't Torentje. Zie Turricula.

Tnbulus. N. Spinuekop. M. BiaDuri

Lemon , een foort van de Murices

befchreven. 86. 172.

Hier van een tweede foort befchre-

ven. ib.

T)eze word zelden gevonden, ib.

Zyn Unguis waartoe dienftig. 86.

Kammetjes en Neetekammetjes ge-

naamt. ib. 172.

Waar deze foorten gevonden wor-

den, ib.

Trochus, Bia Cucuffan. N. Tollen.

Een foort van Hoorntjes befchreven.

74. 168.

Hier van 4 foorten befchreven. 74.

D' eerfle foort , Trochus primus

f. maculolus genaamt. 74.168.—- Haar Schildje befchreven. 74.
-— De tweede foort , Trochus fecun-

dus f.grznalatmgenaamt. 74. 168.

Reden van dezer beide verfcheide

benaminge. 74.

De derdefoort , Trochus tertius f.

Papuanus & longsvus befchreven.

74- 168.

Haar Schildje befchreven. 74.

Het Dier befchreven. ib.

Waar deze gevonden word. 74. 75.
Waarom Langlevende Tollen ge-

naamt. 74.
Der Indianen bygeloofdaar van aan-

gewezen, ib.

Ondervinding desSchryvers hier van,

en zyn gevoelen , waarom zy zoo

lang leven. ib.

Worden by de Beeren vergeleken. 75.
De vierde foort , Trochus quar-

tus genaamt. ib. 168.

Alle dezefoorten zyn eetbaar , uit-

genomen de derde. 75.
Hier van meer foorten , doch niet

waardig te befchryven. ib.

Trommelfchroeven. Zie Strombus.

Tsjanicaila. Zie Toetfleen van de Kiiflm

Tsjanko, een foorte van Hoornen , on-

der de 'Ënc.cxna.gerekent. 98'.

Met de Pleudopurpura vergele-

ken, ib.

-— Van dezelve wórden Armringenge-

maakt, ib.

Hun Koning ofKoningin befchreven.

ib. 99.

Iraar zy gevonden worden. 99.
Hun waarde aangewezen. ib.

Tsjerondsjung, een mengzel van zwa-

vel en aluin
, befchreven. 217.

Waar bet gevonden word. ib. 218.

Hier van verfcheide foorten. 218.

Haar verfcheide benaming. ib.

Waar toe het gebruikt word. ib.

Haar kracht befchreven. ib.

Tubalkain
, of by de konft van Diaman-

ten te jlypcn geweten beeft , is on-

bekent. 283.

Tuinfteen. Zie Cepites.

Tuitjes. Zie Strombus caudatus albus }

granulatus & tuberofus.

Tulpen. Zie Balani.

Turbinata, anders Viuccmzgenaamt

,

befchreven. 93-99.
Turricula. N. bet Torentje, een foort

van de Buccina befchreven. 98. 174.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Turricula filis cin£ta , ook een foort

van de Buccina. 98. 175.

Turricula granulata, ook eenfoortvan

de Buccina
,

befchreven. ib.

Hier
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. Hier van een tweedefoort , waarom

Paternofters genaamt. ib.

Turricula plicata. N. Gej>looide Toren-

tje , ook een foort van de Buccina. ib.

.... Van deze zyn verfcheide /oorten ,

doch tot twee betrokken. 98.

Turris Babylonica. N. Babylonifche

Toren , een foort van de Buccina

befchreven. 97. 174.

.— Reden van deze benaminge. ib.

.— Hier van verfcheide foorten. 97.

Twee Steenen uit de vruchten van een

Caluaris-ioo;» befchreven. 323.

Tygers. Zie Voluta Tigerina.

Tygerfteen. Zie Tigrites.

Tygerstong , een foort van de Chama
lxvis befchreven. 140. 187.

Hier van verfcheide foorten. 187.

Tylos , een foort van Azellus befchre-

ven. 38.

-— Reden van zyn benaminge. ib.

Plinius daar over aangehaalt. ib.

Tympanotonos. Zie StrombusTym-
panorum.

u.

UMbiIicata,m;/o«j'<D^7;&Cochle3e

globolas befchreven. 91. 173.

-— Hier van verfcheide foorten. ib.

Waar ze gevonden worden. 91.

Umbilicus granulatus befchreven. 71.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Umbilicus marinus. M. Mattabulan.

N. Maans-oogen befchreven. ib.

Reden van haar benaming. ib.

Umbilicus marinus niger. ib.

.— Waar deze foorten gevonden wor.

den. ib.

-— Alle worden ze Maans-oogen ge-

naamt. ib. 73.

-— Haar eigenfchap aangewezen. 71.

-— Waar toe ze dien/lig zyn. ib.

»— Noch een ander foort uit de Middel-

landfche zee, waar toe dienftig. 73.

Unguisodoratus-.Sche-Chelet:Unam,

eenfoort van Dekzels befchreven. 87.

—- Waar toe ze gebruikt worden, ib.

Vergeleken met een Bas in de Mu~
zyk. ib.

.— Hier van verfcheidefoorten. 87--90

Urfa-Cancer : Udang Laut Leber , een

foort van de Iyreeften befchreven.^.4.

W,aar hy gevonden word. 4.

Zyn benaming in verfcheide taaien.

ib.

Uriulas. N. "Beertjes , een foort van de

Porcellana:minores^/;«wH.ii8.

Urtica manna: CulatLaut, eenfoort

van de Zoophita befchreven. 50.— Met de Potta Marina vergeleken.

ib.

— Waar ze gevonden word. ib.

— Hoe ze geplukt , en waar zegevan-

gen word. ib.

— Haar benaming in verfcheide taaien.

ib.

...%. Hoe ze totfpyze bereidt worden, ib.

~T7~AAer Noachs-Schulpen. Zie Chama
v montana f. Noachina.

Valvats , een foort van tï Eenfchaaü-

ge Hoorntjes befchreven. 75. 168.

In veele foorten verdeelt. 75.76.

77. 168. 1Ö9.

Valvatajlriata : Bia Tsjonkil befchre-

ven. i 77- 1Ó9.

Hier van veele foortcn befchreven.

77. 7%-79- 169.170.

Variolx. N. Mazelen , eenfoort van de

Porcellana rniyoi befchreven. 11 j.

181.

Hier van 2 foorten. ib.

Welke de mooifle zyn. HJ.
Varkens-bollen. Zie Pila Porcorum.

Varken-fteen. Zie Hyftricites.

Vafa Porcellanica. Zie Porfellein.

Venus Hertje , een foort van de Cha-

ma afpera. 143.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Waar in haar waarde beftaat. ib.

Word gevonden in 't Kabinet van

Juffr. Oortmans , als ook van den

Heer Vincent ; die voor de beftege-

houden worden. ib.

Een ander foort, het dubbelde Ve-

nushartje genaamt ,
zynde eenfoort

van de Peétines. 143-

Voor een van deze 60 Ducatons be-

taalt. 144-

B b b 1 Ver-
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Verdeeling van Zeeflekken en Schulpen uit

Plinius. 161. 162.

Verhaal van Sebalt de Weert , hoe en

waar hy de zee vol roode voorntjes

gezien heeft. . 28.

Van zeker fcbipper , hoe hy de zee

eerft -wit , daar 11a bruinroodgezien

heeft i en de verklaaringe der In-

landers daar over. 29.

Van den Ed. J.
van Wykerfloot

aangaande d' oprechte Dara Belil-

li. 46.

Van Radja Salomon Koning van

Adimantutu aangaande het San-

guis Belille. 47.

Van een zeker Chinees, die door

bygeloof gedreven eenen Chamites

voor veel geit koopt , en zyn weder-

varen met den zeiven. 130. 131.

1 Van een lichtenden Steen in een

Bia Garu gezien. 131.133.
-— Van twee groote Oefters , door den

Gouverneur Robbertus Padbrug-

ge gekregen. 1 3 3 .
j

-— Van Pater Marti nus wegens den

Sinefchen AdmiraalSampo aangaan-

de de diere Gift-Schotels. 240. 141.

-— Van Cafparus Scotus van verfchei-

de nachtlichtende zaken en voorval-

len. 25O.

Van Herbert. ib. 251.

Van Andreas Clsyer van den Am-
ber. 261.262.

-— Van den Steen Dracontia. 307.

Van eenen gevonden Calappus-

Steeu. 321.— Van óTArmilla magica ofArmil-

la Daemonis. 326.

Vermiculi marini : Wavvo. 51.

Wanneer en waar zegevonden wor-

den. 51. 53.54.
Hoe ze gevangen worden. ib.

Veranderen met de Maan. 51. 5 2.

—— Waar uit zy voortkomen. 52.

Hoe tot fpyze en ander gebruik be-

reidt worden. 52. 53.

Welke niet eetbaar zyn. 53.

Verruca teftudinaria
, eenfoortvande

Eenfchaalige ongedraaide Hoorntjes

bcfchreven. 122. 184.

Waar ze gevonden word. 122.

Verfcheide redenen over'tverfleenen der

Hoornen en Schulpen. 316. 317.318.
Verfcheide Vuurfteenen. Batu Api. 225.

Welke de befte zyn. ib.

Waar zegevonden worden, ib. 226.

Vergeleken met den Achaat. 225.
Waar toe ze gebruikt worden, ib.

Hoe men ze klooven moet. ib. 226.

Een van den Schryver gevonden,

voor den Enorchis by PJinius ge.

houden. 226.

Vefpertilio. N. Vleermuis , een foort

van de Volutx bcfchreven. 103.177.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Haar gebruik by d' Amboinezen en

Boetenders. 103. 104.

Reden van haar verfcheide bena-

ming. 104.

Vice ^yldmiraal , een foort van de Vo-
luta? bcfchreven. 108.

Hier van verfcheide foorten. ib.

Vifcbdrek. Zie Ambra Chryfea.

Vij'chopblaazer gegeeten , hoe niet dode-

lyk is. 20.

Vitellus. N.eenDooijer , eenfoort van de

Cochlex valvatae bcfchreven 75.168.

Waar dezelve gevonden word. 76.

Vitellus compreflus, ook eenfoort van

de Cochlea valvatar. 76. 168.

Waar naar ze gelykt. ib.

Vitellus pallidus, een ander foort van

de Cochles valvats. 76. 169.

Deze de Joode genaamt. 76.

Vleermuis. Zie Vefpertilio.

Vliegefcheetjes. Zie Voluta arenata.

Voluta: : Bia Tsjintsjing, N. Wellen.

102.177.

Reden van haar benaming. 102.

Hier van verfcheidefoorten. ib. 1 77.

Voluta arenata. N- Zandhoorntjes of

Vliegefcheetjes bcfchreven. 106.178.

Hier van 2 foorten. ib.

Voluta cinerea. N. Ajfchepoeflers. ib.

Word zelden geheelgevonden. 106.

Voluta fafciata. 106. 178.

Hier van verfcheide foorten. ib.

— T)e derde foort is de zeldzaamfte ,

en Speldewerkskuffen genaamt. ib.

Hier by een ander foort ,
groene

Kaas genaamt. 178-

Voluta filis cinóta. 106. 178.

Word
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Word zelden gevonden. ib.

Voluta filofa. 106. 178.

Voluta fluviatilis. ib.

.— Waar deze gevonden word. 107.

ya!t d' Inlanders gegeeten. ib.

_ Is bitter van fmaak. ib.

. Word onder de Pauskroonen gere-

kent. ib.

Voluta maculofa. N. Geplekte laatjes.

ioj. 178.

» Hier van verfcheide foorten. 105.

Voluta maculofa granulata. N. Ge-

granuleerde Katjes. 106. 178.

Voluta marmorata. N. Marmerhoorn-

tjes , ook Ringboorntjes genaamt.

104. 177.

Haar Bier omflandig befcbreven.

104.105.

.— Is goed om te eeten. ioj.

Van deze worden ringen gemaakt.

ib.

- Haar koleur dringt niet door. ib.

—— Hoedanige tot ringen gebruikt , en

zommige met gout bejlaagen worden.

ib.

Voluta muficalis. N. Muzykhoorn , A.

B. C. Boekjes en Letterhoorns ge-

naamt. 102. 177.

Hare vlakken by letteren vergeleken.

103.

Hier van een 2
dc
foort befcbreven. ib.

Worden tot Armringengebruikt, ib.

Voluta pennata. 105.177.

_— Van deze zyn verfcheidefoorten ib.

178.

. T)e tweede foort , hoewel gegeeten

•word, is echter venynig i waarvan

een voorbeeld aangewezen. 105.

Word Zilverlakengenaamt. ib. 178.

Degeelefoort , Korhoenders en Gou-

delakens genaamt.

Voluta fpeftorum. N. Spookjes

ib.

106.

178.

ib.

106.

-— Waar ze gevonden worden.

IVaar naar ze gelyken.

Voluta Tigerina. N. Tygers. 103.177.

-— Hare plekken verbeelden verfcheide

gedaanten van Wolken , &c. 103.— Waar dezelve gevonden worden, ib.

Voorval van een Ooft-Indifcb Schip. 28.

—-- Aan zekere Juffrouw. ib.

B

Aan zeker Schip omtrent ManaAo.

4
V reemt gevoelen van Pliniu's aangaand?

den Steen Dendritis. 310.

Vreemt voorval tujjchen eenen-^ÜKa}? en

den Nautilus. 64. 6y.

Vruchten van den Arbor Excoecars

maken de vijfeben bitter en ontflel-

len den buik. 10.

Vulfella. JST. Haardnypers , een foort

van de Tellinx bejchreven. 148.

190.

Hier van verfcheide foorten. 148.

Worden in menigte by malkander

gevonden. ib.

Hoe men ze bandelen moet. ib.

w.

TT7~Afel-yzer , een foort van de Cha-
ma lsvis befcbreven. 140.

187.

Wadaat, wat daar door verflaan word.

117.

Volgens den Schryver komt bet over-

een met Cauris. ib.

Word tot zieraat gebruikt. ib.

Water en olye uit de Cumans getrok-

ken, waar toe dienjiig. 25.

Waterproef vangout en zilver. 198—201.

Waterfteen. Zie Clabbeken.

Wawo. Zie Vermiculi marini.

Weeze. Zie Kat-oogen.

Wellen. Zie Volutaj.

Wendeltrapje , een foort van de Bucci-

na befchreeven. 98. 161.

Hier van maar drie bekent. 161.

Wie daar van bezitters zyn , en

waar ze gevonden worden. ib.

Haar waarde. ib.

Weft-Indifche ^Admiraal, een foort van

de Voluts befcbreven. 108.

Wilde Kat bejchreven. 300.

Wilde Scherfjes , een foort van de Cha-

ma afpera befcbreven. 132. 189.

Wilde Varkens waar gevangen , en hoe

gedoodt worden. 29f.
— Waarom van de Jagers ,

Strandjut-

ten genaamt. ib.

In der zeiver herffenen word de

Steen Aprites gevonden, ib. 296.

b b 3 In
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.— In der zeiver galblaas kleine hoeki-

ge Steentjes gevonden. 298.

Winkelbaak , een foort van d' Oeflers be-

f'breven. 15^
-— Hier van 2 foorten. ib.

ilitoogjes. Zie Thoracium oculatum.

Witte Jamboezen , een foort van de Por-

cellana major befchreven. 114.181.

. Horden weinig gevonden. 114.

Witte Tuitjes. Zie S trambus.

Witte Zeefpatten. Zie Zeepylen.

Wit Water : Mare album : Ayer Poë-

ti. M7-
Waarom de Melkzeegenaamt. 248.

"De tyd , wanneer zulks gefcbiet ,

aangewezen. ib.

Door welke winden het veel ofwei-

nig komt. ib.

Waar het gevonden word. ib.

. Eene opmerking daar van. ib.

Waar het verblyft. ib. 249.

Des zelfs eigcnfchappen en uitwer-

kingen. . 249.

Waarom moeilyk oin er in tevijj'chen.ïh.

Eenige vreemde voorvallen daar van

aangewezen. . ib.

D' oorzaken daar van onbekent. ib.

't Gemeen gevoelen daar van met re-

denen weder/egt. ib. 150.

Des Schryvers gevoelen. 250.

Hier van een ander gevoelen, ib.

.— 't Zelve met het Phofphorum li-

quidum vergeleken. ib.

Calparus Scotus aangehaalt we-

gens verfcheide nachtlichtende zaa-

ken en voorvallen. ib.

»— Van den Schryver ten opzichte van

't Wit Water verworpen. ib.

—- Een ander verhaal van Herberts

aangewezen. ib. 151.

Wolkjes , Nubeculx , een foort van de

Volutx befchreven. 103. 177.

Hier van 2 foorten befchreven. ib.

D' eenefoort , Tygersgenaamt.xo^.

Wydmoudige Pimpeltjes , een foort van

de Caffides verrucoix befchreven.

'82.171.

Waar ze gevonden worden. 82.

X.
~\7~XJlaneefche Letterfchulpjes , een

\

foort van de Chama larvis be-

fchreven. 140.
,— Waar ze gevonden worden, ib.

—- Hier van 2foorten. ib.

Xulafche Eilanders en de Tematanen zyn
zeer bygelovig tegen het vergift en de

Tovery. 33.
-— JVat zy daar tegen gebruiken, ib.

Een kluchtig verhaal daar'van aan.

wezen. ib.

YU Sariffa, of Cattam Catappan,'

een foort van Krabben befchre-

ven. 18. 19.

Yvoore Marlpriem. Zie Strombus den-

tatus.

Yzer is zeltzaam in Indien. 205
-

.

Op wat plaatfen hetgevonden word.

ib.

Waar het befle gevonden word. ib.

Hoe en waarom het in Indien ligt

verteert. ib.

Hier uit eenige ringen door den Pe-

nimbaan gemaakt , en aan de Ja-
vanen door den zeiven vereert, ib.

20(5.

Waar omtrent veel bygeloovigheit van

hen gebruikt word. 206.

z.

^'Adelfchulpen. Zie Oftreum placen-

tiforme.

Ziindhoorntjes. Zie Voluta arenata.

Zandpyp. Zie Solen arenarius.

Zeeappels befchreven. 29. 30. 33Ó.
Zie Echini.

Hier van verfcheidefoorten. 30.31.

3*
' Hun benaming in verfcheide taaien.

Met de Krabben vergeleken. 336.

Zee-arent , Haliaetosgenaamt
, befchre-

ven. 3°9-

Hoe gevangen en gedoodt. ib.

In den zeiven de Steen Aé'tites pe-

regrinus gevonden. ib.

.— In zyn neft noch een ander Steenge-

vonden, ib.

— Bygclovigheit der Inlanders daar

om.



BLAD-WYSER.
omtrent. ib.

Zeekreeft. Zie Locufta manna.

Zeeluizen, iz. Zie .Cancer Perverfijs.

Zeepenzeelen , een foort van de Solcncs

bivalvii befebreven. ï'jo.

Hoe en waar ze gevonden worden.

ib.

Hier van 3 foorten aangewezen, ib.

Zeepylen of Zeefpatten befebreven. 43.

Hier van 1 foorten. ib.

D' eerftefoort , Witte Zeefpattenge-

naamt. ib.

. Waar ze groeijen. ib.

. Hoe ze gevangen en gezuivert wor-

den, ib.

De tweede foort befebreven. ib.

Wanneer ze pyn veroorzaken, ib.

____ Waar ze gevonden worden. 44.

. Haar benaming in verfeheide taa-

ien, ib.

» Waar voor dienfiig , en hoe ze ge-

bruikt worden. ib.

Zeepypen. Zie Solen.

Zeerealen. Zie Echinus planus.

Zeefcbellingen , een foort van d' Echi-

nus planus befebreven. 37.

Waar ze gevonden worden. ib.

Zeeflangen. Zie Solen.

Zeeflekke. Zie Limax marina.

Zeefpatten. Zie Zeepylen.

Zeefpek. Zie Lardum marinum.

jZeefpin. Zie Pylftaart.

Zeefterren befebreven. 39.40. Zie Stel-

la marina.

Waar toe ze gebruikt worden. 40.

Hoe zy haar in florm bewaaren. ib.

Zei/naalden. Zie Strombus chalybeus-

Zilvere Pierings. Zie Rechte Paarlemoer-

fchulpen.

Zilver , hoe 't zich vertoont op andere

dingen behalven den Toctfteen. zoi.

Zooien. Zie Solen.

Zoophita ofPlantanimalia befebreven.

44-
In 3 foorten verdeelt. ib. 4J.
Z)f tweede foort befebreven. 4y.
Hier van zfoorten. ib.— D' eerfle foort, Phallus marinus

genaamt , verheelt een mannelyk lid.

ib.

Waar dezelve gevonden word. ib.— De tweedefoort , Phallus marinus

verrucolus genaamt. ib.

Waar deze gevonden word. ib.

Haar benaming in verfeheide taa-

ien, ib.

Van wie , waar toe en boe ze ge~

bruikt worden. ib.

Zoutkorreltjes. Zie Porcellana falita.

Zwardtmondtjes. Zie Valvata fexta.

Zwart Suaffa. Zie Suafla.

Zwart Zand befebreven. 213.

Waar en wanneer het gevonden

word. ib. 124.

Vreemt gevoelen der Javanen , van

waar het komt. 113.

Zelve is yzeraebtig. 2*4.

Hoe en waar toe hetgebruikt word.

ib.

DRUKFAUTEN.
Pag.
2.

16.

18.

29.

3«-

3*-

33-

44-

49.

69.

91.

Regel

*3

28

3f
4*
24.

37
39'

40.

op de kant. 3.

S1 -

lees Pag. Regel

(Thorax) 92. 4-

Cattam 7-

tAZnetts 132. 18.

Echinus 26.

Oculus % 10.

prima f.
oblonga , 168. 18.

fecunda f.
rolunda, 192. 20.

Zoophita 207. 34-

Ooit Mouflbn 286. 20.

genaamt 298. lees

Areularta

lees

Areularia

Areuiarias t

Cardtjfi ,

is in 'c jaar

Uvis

Laciniata.

Ofireis.

Eigentlyke

Satfchico ,

296.

Pag.2Si.29i.295'.297. 301.303,309.311.517.321.335*. boven aan gelievedenB.L.teleezenlII.Boek,

EINDE.
















